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Zbigniew Babskl: Co tak czytasz, drogi kolego? 

Jeriy PonrawvlmyMm sig w nowym numerze CD Action i nawet na chwilg nie mogg slg od niego 
oderwac... 

ZR-Mdwilem ci |ul tyle razy, zedys nie iadt kanapek z ilmm przy lekturze. Papier lepkl od ovvocdw... Aha, 
zadam ci zagadkg... 

Jerzy Pograwa:lwk zadasz mi zagadkg, odpowiedz na moia: co powledzieli czytelnicy, gdy styczniowy 
Action wyszedl w polowle mieslaca? Dla utatwienla dodam jeszcze, ze zapowiedzielismy, iz ten numer miat 
wyjsc o tydzieii VVCZE^NIEJ niz zwykle? 

ZK'Stalem akurat pnd kinskiem w chwlli, gdy dnszla spdzniona dostawa. Czlowieko! Cn tarn sig nie wyrabialn! 
Czytelnicy wyrywall snbie z rak Actinna i krzyczeli cos w tym stylu: “Mdi, mdj, nie oddami”. Ha szczgdcie 
znowu zwigkszylidmy naklad i starczylo dla wszystkich. Mtiwiac (przez chwilg) serio: za opdznienie 
“podzigkuj" drukarni, ktdra przez DWA TYGODNIE obiecywala, ze “juz jotro ruszamy z druklem"... Bez komentarza. 
Dolnlymy wszelkich starah, by jut nigdy nie doszlo do taklej “obsuwy”. Ale wrtiCmy do weselszych tematdw, tj. mojej zagadki: zgadnll lie... 

JP: lie lest pelnych gier na knmpakcie marcowym? To bardzo latwe! Oczywiscie, ze trzy. To sporo - choC du2o mniej nit bgdzie na numerze 
kwietninwym. Zgadlem? 
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ZB: Nie chcialem jeszcze o tym mdwiC, bo numer kwletuiowy naszego czasopisma jeszcze sig nie pojawlt, a jut obrasta legenda. Takie 
rzeczy sig w nim ukata, te sam drtg ze zniecierpliwienia, teby sig do niego dorwad. Widzg jednak, te nie umiesz rnzwiazywaC zagadek. Mote 
potrzebna ci pomoc? 

JP: 0 wladnle, skoro mowa o pomocy: w poprzednim CDA “spadla” nam z lamdw rubryka Pomocna Dloii ■ tak czasem bywa. Ale jej fandw 
uspokajam, te jut wszystko wrdclto do normy, macie w tym numerze zalegle wydanle, a na kompakcie (Bonus/PomDIon) nagralldmy nie 
tylko zalegle, ale I aktualne wydanle rubryki. Nawel dobrze sig sklada, bn do marcowej edycji tego dzialu nadeszla taka masa listdw, te za 
Chiny ludowe nie zmiedcilibysmy ich nie tylko na dwdch - ale nawet na trzech strnnach! 
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ZR-Mole jednak w kohcu powiesz mi, ile... ma lat CD Action! Mole lo za Me pylanie? 

JP:Jak dla kngod, kto umie liczyc dn wigcej niz dwdch - nie; Hie lest to tez Me pytanie dla stalych czytelnikfiw CDA. Action ma (a wtascie 
bgdzie miedj DWA lata. Mam uadziejg, ze uczcimy to jakad belanga w redakcji i ten kwietniowy numer CDA bgdzie inuy (czytaj: lepszy, 
grubszy, wigkszy, dobajerzony do granlc molliwodcl.,.) a i na CD-kach bgdzie to widoczne... bardzo widoczne? 

ZB: Nie prdbuj za wiele ode mnie wyciagnaL Odpowiem nie wprost - czy potralisz snbie wynbraziC taki krazek (Jeden z dwdch, ktore 
zawsze sa w pudelku doklejonym do czasopisma), na ktdrym nie ma zadnego dema gry? Czy miedcl ci sig w glowie takie czasopismo, ktdre 
jest prawie zlnte? 

JP:0 ile powlekauie pisma zlotem lest dla mnie raczej trudno wyobrazalne (no chyba, ze mozua je bgdzie zdrapac i bgdzie go tak z 1/2 kg), 
o lyle jeden knmpakt bez zadnego demka gry - jak najbardzlej. Moze bye calkiem pusty, mole zawierad najnowsze przeboje disco-polo, moga 
tarn bye (jak kiedyd juz zrobilidmy) wylaeznie demka programdw edukacyjnych... Czekaj, cbyba jestem na dohrym tropie. Powiedzmy, ze na 
tym kompakcie bylyby gry... ale nie dema. Peine wersje gier?! Caly kompakl zapehany pn brzegi nryglnalnymi gierkami?!!! Nie zalewasz?! 

Zff. Ja nie nie powiedzialem! Takie rzeczy zdarzaja sig jednak raz na jakid czas. Poczekajmy cierpliwie 
bgda odpowiedzi na drgczace cig pytania. Warn Drodzy Czytelnicy radzilbym jednak nie przepudeid 
Kwietnlowegn, Jubileuszowegn Wydania CD Adinn! Nalezy sig Warn! 

No to uciekamy: 

Zbigniew do reklamy, 

Jerzy wraca na lamy. 
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Wing Commander: Prophecy 

- to juz piqta cz?sc kultowego cyklu o epickim rozmachu, 
opowiadajqcego dzieje kostnicznych wojen. Czy nadal 
jest to gierka “grzechu warta”? Jakie istotne zmiany 

zaszly w grze - o tym wszystkim (i wielu innych rzeczach) 
dowiecie si? po lekturze recenzji. 

Close Combat: A Bridge Too Far 

- znakomita gierka z coraz obficiej “wzbieraj^cego” 

nam gatunku RTW (nie mylic z RTS). Ucieszy tak 

mitosnikow RTS, jak i (bardziej) fanow strategii. Wez 

udziat w operacji Market-Garden! Nie pozalujesz! To 

jedna z najlepszych gier strategicznych ostatnich lat... 

Grand Theft Auto 

- kontrowersyjna gierka o tym, ze przest?pstwo jednak 

czasami poplaca... Poniewaz wiemy, ze gra ta ma swoich 

licznych fanow, wzi?lismy jq pod lup?. Ciekawe kiedy 
doczekamy si? symulatora zawodowego mordercy? Hmmm. 

Ale nie b?dziemy prawic Warn moratow. Zapraszamy do 

lektury! 
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Red Baron 2 

- powracamy w czasy pierwszej 

wojny, by siqsc za sterami moze i 

archaicznych, ale za to groznych i dobrych maszyn. Ta gierka 

powinna szczegolnie ucieszyc tych zwolennikow symulatorow 

lotu, ktorzy nie posiadajq akceleratorow kart graficznych i 

lubiq grg w sieci. 
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Uwaga: tradycylnie jut niektore gry wymagajq uslalenla mlelsca, w ktdrym zostanle ona rozpakowana. JeSli po uruchomieniu gry na ekranie pojawi sie male okno, nalezy w nim wpisad: nazwe 
partycjl dyskulC:, D: ilp.) i nazwe katalogu (poprzedzonego znakiem \1, do ktdrego dana gra zoslanie rozpakowana, np. D:\dema\xxx, spowoduje, ze gra zainstalowana zostanie na tfysku D, w 
kalalogu lema", w podkatalogu "ox". Wiecei informacji o grze, slerowaniu itp. szukajcie w plikach lypu “readme" w katalogu, gdzle zalnstalowala sie gra. Mltej zahawy! 

UWAGA: Zgodnie z Waszymi sugestiami dodalismy dodatkowe oznaczenia: 
zielone tlo - mile widziana (acz niekonieczna] obecnoU 3Dfx. czerwnne tlo- konieczna obecnoAd akceleralora graliki. 

Storm Master 
(Silmaris) 

Gra tqczqca elementy gry 
strategicznej, z rozbudowanym 
wqtkiem ekonomicznym, rozgrywanej 
w realiach fantasy, z... 
konstruowaniem, oblatywaniem etc. 
dose dziwacznych pojazdow latajqcych. Celem [jak zwykie) jest zdobycie 
wfadzy nad swiatem, czego dokonujemy m.in. za pomocq latajqcych armii 

tychze pojazdow. 
Krdtko mowiqc - gra jest oryginalna, ciekawa, wciqgajqca i "grzechu 

warta". 
Macie jq tam zresztq w kilku wersjach jqzykowych. Na CD macie tez do 

niej szczegdtowq instrukcjq. Gra startuje bezposrednio z CD. 

Wymaganla: 366, DOS, 4 Mb Ram 

Tiger Shark II 
(TopWare) 

Tu wystarezq dwa slowa: maniacka strzelaninka tz pionowym scrollem 
ekranu). Amatorom takich gier to wystarezy, a przeciwnikow i tak do niej 

nie przekonamy... Gra przypomina trochq Raptora, trochq 1942. 
Zajmuje jakies 5 Mb na HDD i (choroba) jest naprawdq cool! 

Wymagania: 381, DOS, 4 Mb Ram, VGA, karta muzyezna, ew. joystick. 

Actua Soccer 2 
(Gremlin) 

Bardzo czadowa pilka nozna z 
wymiatajqcq grafikq (od 
320x200 po 1024x768), 
dzwi^kiem (w tym komentator), z 
mozliwosciq niemal dowolnej 
edycji 
wyglqdu planszy taktywna i 
mozliwa do definieji kamera, etc). 
A przy okazji gra siq bardzo mile 
(joyem lub z klawiatury). W 
demie macie dostqp tylko do 

Ultim@te Race Pro 
(Kalisto/MicroProse) 

Szybki, dynamiezny wyscig samochodowy, zwroccie uwagq na ciekawe 
efekty swietlne i widoczne uszkodzenia samochodow podezas kolizji. W 
demie macie: 1 tor, 2 modele pojazdow, max. 4 graezy w trybie 
multiplayer, maksymalnie 4 okrqzenia toru. Mozna sterowac joyem. 

Wymagania: P133,16MB, Win95, DirectX 5 

meezow towarzyskich; zajmuje 
ono 35 Mb na HDD. Po prostu 

tylko siqsc i grac... 

Wymagania: P-75,1G Mb Ram, SVGA, 
Windows’95, DirectX5.0, wskazana 
obecnosc akceleralora grafiki, karta 
muzyezna. 

Volfied 
(Empire) 

Typowa zrqcznosciowka + 
strzelanina, troche w stylu 
Space Invaders, troche znanej 
(kiedys) gierki Centipede. Na 
dole nasz pojazd (+ ostony za 
ktorymi moze sie kryc) u gory 
rojq sie wrogowie... Gra 
zabezpieczona jest kodami ale 
bez paniki - powinniscie je mied zaraz pod tym tekstem. Cata gra miesci si? 

w... 1 Mb no HDD. Ach te dawne czasy... 
UWAGA: Kody do gry na str: 9 

Wymagania: DOS, 306,4 Mb Ram, VGA, karta muzyezna. 

Sabre Ace: Conflict Over Korea 
(Eagle Interactive/Virgin) 

Symulator walk mysliwcow w czasie wojny koreanskiej. Migi, Jaki, 
Sabre’y... A o zwyciqstwie decyduje glownie kunszt pilota, a nie lepszy 
radar. Demo zajmuje sporo, bo okolo 67 Mb na HDD. Petna klawiszologia 
w pliku read_me. Zwracamy uwage, ze gra potrzebuje karty grafiki z 2 
Mb! Grafika jest zresztq cool (szczegolnie z 3Dfx). 

Klawiszologia: 

F1-F6 
Home, End, 
PgUp, PgDown 

SHFT-Q 
SHFT-E 
SHFT-R 
SHFT-I 
SHFT-F 
SHFT-G 
SHFT-H 
1-0 

+/- 

BKSP 
A 
S 
X 
N 
M 
ENTER 
ESC 

No i kursory... 
Wymagania: P133,16MB, Win95, DirectX, 2 MB SVGA, ew. 3Dtx 

- rozne ujqcia kamery 

- wnqtrze kabiny 

Quit 
Katapulta 
Rakiety 
Pokaz inne samoloty 
Klapy 
Podwozie 
Kompresja czasu 
- moc silnikow 
- zwiqkszanie/zmniejszanie sily ciqgu 

silnikow 
- zrzucanie bomb [muszq bye uzbrojone) 

Auto-pilot 
Wybor broni 
Namierzanie celu 
Nastqpny cel 
Mapa 
Ognia! 
Exit game 

Humer03/G8 



Screamer Rally 
(Virgin Interactive) 

Bardzo tadne [szczegolnie gdy posiadasz 3Dfx] znobiona symulacja wyscigow 
samochodowych. Do dyspozycji w demie: tnyb arcade, 1 trasa (Chiny], 1 
pojazd, r?czna/automatyczna skrzynia biegow... i kupa radochy z zabawy. 
Demko zajmuje jakies 27 Mb. 

Wymagania: P-100, Windows'95, SVGA, karta muzyczna, wskazany 3Dfx 

World Football’98 
(Ubisoft) 

Rdwniez niezla i przybajerkowana pilka (chod "na oko" to Actua 2 wyglqda 
efektowniej). Pewnym problemem moze bye fakt, ze jest to demko francuskie 
(wszystkie napisy, klawiszologia w pliku read_me, ups "lissez_moi, etc,) ale 
fanatycy pilki sobie poradzg bez dwoch zdari - a gierka [demko) jest tego 
warta, chocby z tej przyezyny, ze daje dost?p do kilku opeji rozgrywki - np. 
rozgrywek pucharowych, meezy towarzyskich itp, Demko zajmuje blisko 30 
Mb na HDD. 

Wymagania: P-GO, 16 Mb Ram, SVGA, Windows'95, 

Armored Moon 
(Microforum) 

Ciekawy tak pod wzg. grafiki jak i zasad RTS, rozgrywajgcy si? gdzies 
na powierzchni Ziemi i Ksi?zyca. Przypomina nieco Red Alert skrzyzowany np. 
z Dark Reign. Warto wi?c pograc. Demko startuje bezposrednio z CD. 

Wymagania: DOS, 48G/100,16 Mb Ram 

Reflux 
(Metropoiis House Software) 

Niesamowita polska gra, tqczqca klimaty RTS i Incubation. Konstruujemy i 
sterujemy robotami bojowymi (nie mechami!) w futurystyeznej scenerii. 
No i te dialogic postacie (robot Gallagher - prawdziwi mitosnicy sf wiedzq co 
to za osobnik i czemu nadaje takie dziwne teksty). Co tu mdwic: to b?dzie 
WIELKI hit - i nie tylko w Pofsce! Demko startuje bezposrednio z kompaktu, 
zawiera (co najmniej) 2 misje bojowe. Ps. Sciezka dzwj?kowa do tej gry 
nagrana jest jako “audio". 

Wymagania: P-90, Windows'95, SVGA, 16 Mb Ram, DireclX 5.0, karla muzyczna, ew. 3Dfx 

Dragons 
(Ron Heuse) 

Chinskie domino - niby prosta gierka (wystarezy dopasowywac po dwa takie 
same klocki na planszy) ale wci?ga niesamowicie! W demku (2 Mb na HDD) , 
macie do dyspozycji jeden uktad. Jedna z lepszyeh gier logicznych! 

Wymagania: 406,8 Mb Ram, Windows'95/3.ix, SVGA, karta muzyczna. 

Mah Jongg Wall 
(Russel Wilson) 

Cos podobnego do opisywanego w tymze numerze Dragons, ale o duzo 

wi?kszej skali komplikaeji. Krotko mowiqc - bardzo dobra gra logiezna. 
Demko zajmuje 5 Mb. 

Wymagania: 406/Pentium, 0 mb Ram, SVGA, Windows’95, karta muzyczjia. 

Zawantosc Coven CD 

Ubik 
(Cryo) 

Odlotowa gierka na motywach 
powiesci Dicka. Poiqczenie 
elementow przygodowki, 
zr?cznosciowki (cos jakby 
FlashBack) z duzp ilosciq akcji, 
RTS... Akcja dzieje si? w miar? 
bliskiej przyszlosci, w srodowisku 
ludzi obdarzonych zdolnosciami psi 

(telepaci itp.). Jesli podobai Ci si? 
Blade Runner - ta gra Ci? powali! 

Demo umozliwia zainstalowanie gry 
w kilku wersjach j?zykowych (choc 

nie po polsku.J. 

Uwaga: po odpaleniu gry przez 
...nascie sekund widac plansz?, 
gdzie widnieje niejaka Ella Rucinter. 
Nalezy cierpliwie poczekac - gra po 
jakims czasie sama odpali (i wejdzie 
w tr'yb tutorial, gdzie nauezyeie si? 
sterowania). Naturalnie w demie 
jest cos wi?cej niz sam tutorial... 
(ba, jest nawet rolling demko na 
deser). Demo zajmuje jakies 36 
Mb na HDD. 

v\\ /A 
Wymagaoia: P-100,16 Mb Ram, SVGA, 
karta muzyczna, Windows'95. 

Dark Omen 
(Mindscape) 

takomy kqsek dla wszystkich fanow strategii fantasy, rozgrywanej w swiecie 
Warhammera. To powinno bye wystarczajqc? zach?t? dla wszystkich fanow 
takiej zabawy. Demko zajmuje 16 Mb. Sterowanie - znajdziecie je w pliku z 
grq... na CD! (dziwne, ale nie instaluje si? on do katalogu z grq, licho wie 
czemu). Posiadacze 3Dfx ucieszq si? z faktu, ze to widac w grze, "nie- 
posiadaeze" zas z tego, ze gra radzi sobie i bez niego. 

Wymagania: P-120, Windows’95,16 mb Ram, SVGA, karla muzyczna, DirectX 5.0. ew. 3Dfx. 

NBA Live’98 
(EA Sports) 

Czad i tyle - jedna z najlepszych (pod 
kazdym wzgl?dem!) symulacji 
koszykowki, jakie widzielismy na PC- 
ta! Szczegoiy znajdziecie w recenzji 
gry w tym CDA.Chicago Bulls i 
Vancouver Grizzlis. Zajmuje ono 26 
Mb ale... 

UWAGA: aby ruszyto, to na HDD (juz PO instalacji dema) MUSI bye co 
najmniej 40 Mb wolnego miejsca! 

Wymagania: P-100, Windows'95,16 mb Ram, SVGA, karta muzyczna, DirectX 5.0, ew. 3Dfx. 

Forsaken 
(Acclaim) 

Urywajqca glow? (szczegolnie posiadaezom 3Dfx) strzelanina FPP, 
dorownujqca takim hitom jak Quake 2 czy Turok, choc raezej w klimatach 
Descenta! Jako "szabrownik" plqczesz si? po wymartej Ziemi, walczqc z 
konkurentami przybytymi z innych planet, o rozmaite dobra. Demko daje 

dost?p do 2 misji, muzyka funduje prawdziwy odlot, a gierka rajcuje jak jasny 
gwint! Potrzebujesz tylko jakied 30 Mb wolnego miejsca na HDD, Dokiadne 
informaeje o sterowaniu, zasadach, charakterystyka broni itp. - w pliku 
readme. Zresztq nie odbiega ono od typowej gry FPP. Gdy nie masz 3Dfx - no 
coz, gra wyglqda nieco cieniej... ale dziala! 

Wymagania: P-120, Windows'95, DirectX 5.0, SVGA, karta muzyczna, ew. 3D1x 
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Golf Pro Crate Man 

(Empire Interactive) (Souieau Software) 

Pograj w golfa - scislej w dost?pne w demie trzy odmiany tej gry Gierka zrpcznosciowo logiczna, nieco w klimacie Mario Bros, ale wymagajqca 

(szczegotowe zasady kazdej wersji rozgrywki - w pliku w katalogu z grq). glownie wyobrazni przestrzennej i logicznego myslenia (o par? ruchow do 

Dobra grafika. Obsfuga tylko za pomocq myszki - prosta gdy si? juz poczuje 
bluesa, ale wczesniej moze sprawic Warn nieco klopotu - wywolajcie wtedy w 

przodu). Niezle! Demo daje dost?p do 3 etapow i zajmuje 3 Mb na HDD. 

glownym menu opcj? "how to play". Demko zajmuje okoto 7 Mb. Wymagania: 486/66, 4 Mb Ram, Windows'95/WindDWS 3.1x, karta muzyczna. 

Wymaganla: P90, BMB RAM, Win95, DirectX 

Evasion 

Gubble 2 
(Actuai Entertainment) 

Gubble II to platformowa gra zr?cznosciowa z niewielkimi elementami gry 
logicznej. Atrakcyjna grafika i bardzo nietrudne zasady zabawy sprawiaj?, ze 
jest to idealna gierka do grania "rodzinnego". Demo daje dost?p do jednego 
levelu i zajmuje cate 4 Mb na HDD. Sterowanie - kursory + ze dwa klawisze 

[D jak czolganie si?] omowione sq w grze. 

Gierka wyglqdajqca jak bliski kuzyn Dooma - ta grafika (choc mozna tez grac 
w hi-res, odpalcie wtedy _evasion.exe). Czyli - strzelanina FPP, wyrzynamy 
Ufokow. Demko zajmuje 6,5 Mb na HDD. Sterowanie - jak w kazdej tego typu 
gierce (szczegoly w helpie tekstowym i helpie w grze). 

Wymagania: DOS, 486/100,8 Mb Ram, VGA/SVGA, karta muzyczna 

Wymaganla; PSD. SMS RAM. DirectX Henge 
(MagiCeltic) 

Evolution 
(Discovery Channei Multimedia) 

Poprowadz ewolucj? zywej istoty - od prymitywnego zyjqtka, ktore wtasnie 

Chinskie domino - po raz trzeci! (mamy na to wyjptkowy urodzaj.J Ale tym 
razem skrzyzowane z celtyckimi motywami i (nie da si? ukryc) fadnie 
zrobione. Demko startuje bezposrednio z CD. 

postanowilo opuscic ocean i zamieszkac na Iqdzie - az po status istoty Wymagania: 486, Windows'95,0 Mb Ram, SVGA, karta muzyczna. 
rozumnej! A pami?taj, ze nie ty jeden masz na to ch?c... ale mozesz 
wykanczac zwierzaki konkurencji za pomocq swoich "podopiecznych". Czad! 
W-naszym demie startujesz w kenozoiku, jakies G5 min lat temu. Choc 
startujesz od 2-3 zwierzakow, masz potencjalny dost?p do okolo 70 Stalingrad 

gatunkow zwierzqt. Demo konczy si? w momencie gdy ktorys z graczy (Schwerpunkt) 

stworzy zwierz? trzeciej generacjL. Demo zajmuje cos okolo 40 Mb. Niemieccy programed pokazujq najwi?ksze baty, jakie dostal Wehrmacht w 
historii 11 wojny, czyli bitw? pod Stalingradem. Gra jest typowq (do bolu) 

Wymagania: P60,16MB, Win95, DirectX 5 
strategic o typowej dla takich grach gcafice (heksy i te sprawy) ale powinna 
ucieszyc fanow "zabaw" w czasie II wojny swiatowej. Zajmuje jakies 10 Mb 
na HDD. Uwaga: gdy podczas instalacji poprosi o jakis dysk - bez paniki, 

Hardwood Solitaire II 
nacisnijcie Enter i po sprawie. 

(Silver Creek Entertainment) Wymagania: 366, DOS, 0 Mb Ram 

Hardwood Solitaire II - czyli pasjans (a wlasciwie 6 odr?bnych gier 
bazujqcych na pasjansie o kilku roznych stopniach trudnosci). Jak na takq 

Battleship 
(Reiisoft) 

Malutka gierka, startujqca bezposrednio z CD. Ot, akurat na szybki, 
pi?ciominutowy numerek... bo jak si? gra w okrpty, to chyba wiecie?! 
W sumie fajny drobiazg. 

gr?, jej oprawa graficzna jest wyzej przeci?tnej, a muzyka robi naprawd? 
dobre wrazenie (cos w klimatach Kitaro). Jesli nawet nie lubisz w to grac - 
zainstaluj by postuchac nastrojowej muzyczki! Demko zajmuje okolo 7 Mb na 

HDD. 

Wymagania:4Q6,8MB RAM, SVGA, Windows'95 
Wymagania: Windows'95,406,8 Mb Ram 

Wetrix 
(Ocean Software) Monster Palace 

Bardzo (naprawd?!) ciekawie zrealizowany trojwymiarowy klon Tetrisa z fajnq 
grafikq - oprocz zasad nic nie Iqczy go z pierwowzorem! Demko trwa cate 
120 sekund, macie dost?p do wersji klasycznej i trybu "practice". Zajmuje 
jakies 10 Mb na HDD. Wiemy, ze slowo "tetris" moze dzialac na niektorych 
□dpychajqco - ale po odpaleniu szybko zmienicie zdanie! 

Zabawna przygodowka o sympatycznej grafice... w dose niecodziennej 
wersji jpzykowej. Taka wloska odpowiedz na LBA, czy innego Orion Burgera. 

Wymagania: 486,16 Mb Ram, Windows'95 

Wymagania: 486/100, Windows'95,16 Mb Ram, SVGA, karta muzyczna 

WinBrick 2.06c 
(Stefan Kuhne) ff/ mu 

Czyli n + 1 klon Arkanoids, tzn. rozbijamy pileczkami scian?. Pewnym urozmaiceniem jest fakt, ze mozemy poruszac paletkq takze w pionie. W naszym demie 
mozecie bawic si? na 5 poziomach. Wasze trzy "zycia” ktore macie na poczqtku gry powinny wystarczyc by ukonczyc demo. Zajmuje 2 Mb na HDD. 

WrnaoaBia:4»;Z5.4MD UM. Win 95/ffli 3.U 
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hareware 
Alcyone - przeglqdarka plikow graficznych + odtwarzanie MIDdw, 

BioWin - biorytmy. I wszystko jasne. 
Opera - przeglqdarka C+ przewodnik) stron WWW. 
QERadiant - edytor poziomow do Quake'a. 
Termin 1.0 - notatnik-terminarz. Chodzi pod DOS! 
WinAmop - player plikdw MP2 i MP3 pod Windows. 

Bonus 
Bonus - catosd liczy blisko 90 Mb (!] po rozpakowaniu, ale warto to 
zrobic, bo: sq tam nowe levele do wielu gier tm.in. Incubation, Warcraft 2, 
Jedi Knight, Shadow Warrior], mnostwo trainerow i edytorow do gier, 
rewelacyjny program do tworzenia trainerow w grach, patche, solucje, 
Pomocnq Dion, save'y z gier... no i sporo tipsow. A to wcale nie koniec 
atrakcji! 

Quake & Duke - dzis nieco inaczej niz zwykle. Sq wprawdzie nowe levele i 
dodatki do tych gier, s? tez levele do Quake 2, ale ponadto dorzucilismy 
ikony, theme-packi, nowe zestawy z dzwi?kami, animowane kursory itp. W 
sumie [po rozpakowaniu) 5G Mb... a to jeszcze nie koniec atrakcji dla 
mitosnikow Quake'a (patrz nizej). . > 

Navy Seals, Quake - dwie "total conversions11 tych gier! Wymagana pefna 
wersja Quake. 

Warmaker - edytor misji do Warcrafta 2. 

176 theme pack - theme pack do Windows’95, bazujqce na 
lnterstate'76... 

Tone Rebellion - j/w ale podstawq jest gra... Tone Rebellion 
theme pack (ci?zko bylo si? domyslec, nie?) 

Normality - screen saver bazujqcy na grze Normality 

Stormtrooper theme pack - theme pack, ktdry bazuje na Star Wars (a 
glownie na szturmowcach). Cool sample! 

Scena - nieco ponad 50 Mb stuffuCpo rozpakowaniu). M.in. 
co nieco 

Programy 

z Tp’97, invitka na nowe party, kilka polskich 
magazyndw, pewien niecodzienny programk 
uzytkowy, debiuty... 

DirectX 5.Q.. - zainstalujcie, jesli wczesniej tego nie zrobiliscie. 
* Wi?kszosc demek wymaga tego programu! 

Multimedialny dwiat Juliana Tuwima - czyli^rzypomnimy sobie wiersze tego 
poety... nie tylko dla dzieci! 

Fonty’98 - nowe fonty dfa Windows'95. 

eTeacher 4.0 - zndw pouczymy si? angielskiego. 

Mistrz Klawiatury - opanuj szybkie i bezbf?dne pisanie na komputerze 
za pomocq 10 palcow! 

Multi lotek - zwi?ksz swojg szans? wygranej w Totolotka, za 
pomocg tego programu. W wersji demo m.in. 
ograniczono statystyk? [tylko pierwsze 3 miesigce 
od poczqtku losowan). Mozliwy tam jest tylko jeden 
zakres dzialan 
(ilosc skreslen - 5, ilosd liczb -10, ilosc blankietow - 
20). 

Module Viewer - odtwarzarka do modulow muzycznych. 

Lasy Podpuszczanskie - gra edukacyjna w formie gry przygodowej dla dzieci. 
Po polsku! 

Historia najnowsza po 1945 - polski program do nauki wspotczesnej historii. 
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Programy uzytkowe io 

gate zrodto wiedzy 
Encarta 9Q Deluxe 

uzyskamy tekstowe informacje, ale 
rowniez uslyszymy dzwi?k b?dz 

zobaczymy film, ktory stanowi pewn? 
ilustracj? do interesuj?cego nas hasta. 
Nieco inny charakter [mniej 

widowiskowy) maj? Multimedia 
Collages, ktore s? czyms w rodzaju 

Twins encyhlopedil, slownikiw, leksykondw, kursdw j^zykowych oraz innego rodzaju 

potiiikocjj oaukowiich i edukacyjnych z chwila powstania komputera multimedlalnego 

doszli do pomp wniosku, kldry poczQtkowo zapowiadat sip oa istog rewolucjp w 

przaraydle wydawniezym. Gdy pojawila sip pierwsza eucyklopedia oa plycie CD (szybko 

wysypaly aip i iooe wydawniclwa), natychmiast atworzono llczoe teorie wrfizpce 

iradycyjoej ksipzce rycklp doiierd. Wczesniej, w lalaoh 80-dzieoiptych 

okserwowalldniy analogiczne spory dotyczpce ekspansji sprzptu wideo do "domowych 

pioleszy", co oiiato jakoky zdelronizowac kino. Jak widzimy jednak dzisiaj, zanowno 

rynek kinematograliczny jak i wideo majp sip catkiem dobrze i nic nie zapowiada 

wyeiiminowania jednego koszlem drugiego. Podobnie sprawa wyglpda z ksipzkp oraz 

CD: jedna nie jest w stanie zastppic drugiego i vice versa (na szczpscie.J, jakkolwiek 

kazde z tych mediow ma zanowno zagorzalych przeciwnikow jak i zwolennikow. 
Agnieszka Siejka 

ie mam zamiaru tutaj 
urz?dzac dysputy na 
temat wyzszosci ksi?zki 
nad CD flub odwrotnie] - 
kazdy musi zdecydowac 
sam, czy woli przewnacac 

kartki czy klikac myszk?. Zamiast tego 
proponuj? zapoznanie si? z produktem 
multimedialnym [wszak czytacie 
gazet? o programach komputerowych 
a nie o ksi?zkach] w swoim 
najstynniejszym wydaniu - now? edycj? 
encyklopedii Encanta. 

Encarta 98 Deluxe, jakwskazuje nieco 
wzbogacona nazwa, zostala znacznie 
ulepszona w stosunku do swojej 
poprzedniczki, Encarta 98 [nie mowi?c 
juz o Encarta 97...]. Now? wersj? 
warto si? zainteresowac nie tylko ze 
wzgl?du na zwi?kszon? ilosc zdj?c, 
ilustracji czy filmdw, ale rowniez z 
powodu zmian, jakie zostaly tu 
wprowadzone: mog? z czystym 
sumieniem stwierdzic, ze jako wynik 

koncowy otrzymujemy produkt prawie 
kompletnie nowy i niezwykle 
atrakcyjny [mozna to przyrownac do 
zwi?zku Windows 3.0 z Windows 95]. 

Ale moze po kolei. 

Omawiana skarbnica wiedzy i 
informacji zostala umieszczona na 
dwoch pfytkach CD. Juz na tej 
podstawie mozna wysun?c wniosek, iz 
ilosc danych zawartych w nowej 
Encarcie jest o wiele wi?ksza niz w 
dotychczasowych edycjach. Jednak nie 
skupiajmy si? jedynie na zewn?trznych 
faktach i golych liczbach, baczniejsz? 

Suleimaniye Mosque 

CtfMsWU 
* Al mosques throughout the world are 

f griated h the sires:Sion ©I Islam's 
hofe3t cty, Mecca. Musfcns pray In 
this *ecUon, which la c*d the 
0bfa. A targe niche on the centre of 
theqfcta wal, caled the mitxab, 
hticdeslhefitaedlonol prayer ti 

SJetaranlye.ttte niche Is decor ef ad 
wth cotoirhlBes. Dutig Friday 
services end relgkMJS hoBdays, a 
relglous scholar, or imam, gives 
sermons from the m(mbar(j*Jpt) 
area locked to the rljjt of the mfcrab 
The mknber h SJoknartye is made of 
whle merUe and woodwork Inlaid 

• wlh hwv *id mother-of-pearl 

CKf bed t > <f* V'w 

uwag? zwrddmy w stron? zawartosci i 
tresci tego monumentalnego dziela. 
Nie musz? oczywiscie wspominac, ze 
przekazywaniu informacji Ctekst i 
ilustracje] towarzyszy dzwi?k oraz 
filmy animowane i wideo. Te wszystkie 
elementy moglismy bowiem podziwiac 
w poprzedniej wersji produktu 
Microsofta, natomiast tutaj glbwny 
nacisk polozono na poprawienie 
kontaktu uzytkownika z programem. 
Czynnosci podczas pracy z 
encyklopedi? nie ograniczaj? si? 
jedynie do wpisania interesuj?cego 
nas hasla w “wyszukiwarce" i czekania 
na wynik, istnieje mozliwosc wybrania 
kilku ciekawych opcji, ktore pozwol? 
na latwiejsze i szybsze wydobycie 
informacji. Pierwsz? z innowacji o 
jakich warto wspomniec to tzw. 
Article Sidebars, ktore s? pewnym 
rozszerzeniem niektorych haset. W 
zaleznosci od swojego rodzaju, 
Sidebar moze wyst?pic w charakterze 
eseju, cytatu, fragmentu Nub cafosci) 
publikacji naukowej, przemowienia, 
artykulu z gazety i innych formach, 
ktore maj? umozliwic uzytkownikowi 
jak najgl?bsze zapoznanie si? z 
interesuj?cym go problemem. Kolejn? 
nowosci? s? Virtual Tours. Jak sama 
nazwa wskazuje, dzi?ki tej opcji 
mozemy “pojechad na wycieczk?” i 
odwiedzic nawet takie miejsca, do 
ktorych prawdopodobnie nigdy w zyciu 
bysmy nie pojechali. Do wyboru mamy 
dziesi?c lokacji. Podczas “zwiedzania" 
mozna wykonywac obroty o 360 
stopni oraz, korzystaj?c z licznych 
odnosnikow, przechodzic do haselw 

jakis sposob powi?zanych z miejscem, 
ktore odwiedzamy. Niekiedy klikaj?c na 
wyszczegolniony element, nie tylko 

matych zbiorow informacji o danym 
problemie. Catosd podzielona jest na 
kilka, dose obszernych, tematow (np. 
historia fotognafii]. Klikaj?c na zdj?cia, 
ktore ujrzymy w Multimedia Collages 
uzyskujemy odpowiednie info oraz list? 
encyklopedycznych hasel odnosz?cych 

si? do przedmiotu naszyeh badan. Jak 
wiadomo, "multimedialnosd” to 
giowna cecha Encarty, bye moze 
niektorzy z was, wrazliwi na punkeie 
zbyt cz?stego uzywania powyzszego 
okreslenia zapytaj? tez o 
"interaktywnosc", ktora przeciez 
rowniez jest modnym okresleniem 
zwi?zanym z nowymi mediami. Encarta 
nie mogla tutaj zostac w tyle za 
pozostalymi programami tego typu i 
postarano si?, aby i w niej znalazla si? 
pewna doza interaktywnosci. Dzial 
InterActivities, jak i pozostale, zostal 
podzielony na kilkadziesi?t roznych 
cz?sci [w koncu porz?dek musi bye), z 
ktorych kazda dotyezy innego 
problemu. Aby funkeja byfa chociaz 
minimalnie adekwatna do nazwy, 
niekiedy zanim uzyskamy dan? 
informacj? musimy sami wykonad kilka 
czynnosci. Moze to bye np. ztozenie z 
rozsypanych cz?sci szkieletu 
dinozaura, insekta czy struktury DNA, 
skojarzenia obrazu z jego twdre?, 
utozenia piramidy i tym podobne. Ale 
podkreslam stowo "niekiedy,J, 
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Introduction 
Welcome to Encarta 98 Encyclopedia Defuse Edition — your 
gateway to a rich and fascinating world of information To 
get the most out of your encyclopedia, use this Overview 
to learn about features and tools that help you to find the 
information you want Any time you need assistance, just 
click the Help button. 

definicjach, kilka linkow do 
odpowiednich stron internetowych. 

Jak wiadomo, cz?sto wykorzystujemy 
encyklopedie jako pomoce naukowe 
podczas pisania przeroznych 
referatow, wypracowari, esejow itp. 
Encarta jest przystosowana do 

poniewaz w wi?kszosci przypadkow 
uzytkownik spotyka si? z malyrn 
wykladem na dany temat poprzez 

klikanie na odpowiednie elementy, a 
takze z mozliwodci? "wyprobowania" 
teorii w praktyce, przykladowo 
porownuj?c brzmienie podstawowych 
zwrotow ["dzien dobry", “dz^kuj?11 
itp.] w roznych j?zykach. 

Obok tresci, najwazniejsz? cech? 
encyklopedycznych publikacji 
elektronicznych jest sposdb 
wyszukiwania interesuj?cych nas 
informacji, pozwalaj?cy jednoczesnie 
na unikni?cie przytloczenia ich 
ogromem. Znalezienie pojedynczego 
hasla nie powinno przysporzyc 
wi?kszych trudnosci - w wyszukiwarce 
wystarczy po prostu wystukac 
odpowiednie literki. Problem moze si? 
pojawic, gdy chcemy odszukac 
wszystkie wiadomosci, ktdre posiada 
encyklopedia na jakis ogolny temat. W 

takim przypadku warto najpierw 
zajrzec do powyzej opisanych sekcji: 
Multimedia Collages czy 

InterActivities. Jesli poszukiwania 
spetzty na niczym, powinnismy zwrocic 
si? ku tzw. Topic Trails, ktdre s? 
pokaznym zbiorem tematycznie 

powi?zanych ze sob? danych. 
Wybierajqc jeden z tematow, 
uzyskamy wszelkle interesuj?ce nas 
wiadomodci, wraz z odpowiednimi 
odnodnikami do innych miejsc w 

encyklopedii. Gdyby i to nie nie 
zadziatalo, pozostaje szperanie w jej 

zasobach "na piechot?", 
wykorzystujqc do tego rozbudowane 

filtry, ktore wyfuskaj? dla nas to, 
czego szukamy. Po wybraniu Find, 

pojawi si? menu dialogowe 
PINPOINTER wraz z wszystkimi 
dost?pnymi opcjami. Zawartosc 
Encarty mozemy "skanowac" wedtug 
roznych kategorii i na rozne sposoby. 
Wybieraj?c dziedzin?, w pewien 

sposdb zmniejszamy juz wielkosc 
przeszukiwanego obszaru, natomiast 
jesli chcemy, aby dane zawieraly 
dodatkowo na przyklad zdj?cia, z 
pewnosci? uzyskamy znacznie bardziej 
szczegotowy wykaz odpowiednich 
odnosnikow. Jesli wynik poszukiwan 
wci?z nie jest satysfakcjonuj?cy Czbyt 
duzo hasei do przejrzenia), mozna 
zaw?zac kr?g pasuj?cych informacji 
przez zastosowanie filtra czasu oraz 

miejsca. Jesli chcemy bye pewni, ze 
program wyswietli tylko interesuj?ce 
nas hasta, mozemy wykorzystac opcj? 
Word Search i nakazac odnalezienie 
odpowiedniego slowa we wszystkich 
artykutach, ktdre spetniaj? dotychczas 
narzucone kryteria. Jesli wydaje si? to 
zbyt trudne, skorzystajmy z opeji Find 
Wizard, ktdra po zadaniu 
szczegdtowych pytan na temat 
naszyeh oczekiwan dostownie 
poprowadzi nas za r?czk? przez trudy 

wyszukiwania, 

Kazde haslo jest rozbudowane na 
swoj, charakterytyczny sposdb. W 
przypadku gdy jest ono bardzo duze, 

caty tekst podzielony jest na kilka 
odseparowanych od siebie tytulem 

cz?sci. Po lewej stronie ekranu 
uzytkownik widzi "spis tresci" 
encyklopedii i w kazdej chwili moze, 
klikaj?c, "wskoczyc" do interesuj?cego 
go fragmentu. Przechodzenie 
pomi?dzy poszczegolnymi sekejami jest 

bardzo elastyezne, wlasciwie kazde 
"przejscie”, bez wzgl?du na dzial, 
mozna wykonac jednym klikni?ciem 

myszki, a ponadto dost?pna opeja 
undo pozwala na cofni?cie 
wykonanego wtasnie ruchu. Zdarza si? 

nieraz, ze cz?sto zaglqdamy do 
definieji jakiegos konkretnego hasla 
b?dz ich grupy - w takich wypadkach, 
mimo ogolnej wygody obslugi, 
gdybysmy musieli od nowa 
przeszukiwac nasze ulubione miejsca 
za kazdym razem, gdy wystartujemy 
encyklopedi?, szybko cal? t? Encart? 
bysmy si? znudzili. Powyzszy problem 
rozwi?zuj? tzw. Shortcuts, ktdre 
umieszczaj? na naszym pulpicie skrdty 
do preferowanych przez nas hasei, 
dzi?ki czemu mamy zawsze dost?p do 
opowiedniej strony z encyklopedii, bez 

uruchamiania od nowa calego 
programu (oczywiscie plytka z 
encyklopedi? musi znajdowac si? w 

czytniku). 

Wad? wszystkich encyklopedii, bez 
wzgl?du na rodzaj tematu, jakim s? 
poswi?cone, jest to, ze bardzo szybko 
si? dezaktualizuj?. Bol?czk? t? w 
szczegolnosci dotkni?te s? 
encyklopedie powszechne, do ktorych 
zalieza si? rowniez Encarta 98 Deluxe. 
Aby nasza baza danych byta wci?z 
aktuaina i abysmy mogli z niej czerpac 
wartosciowe wiadomosci, Microsoft 
proponuje nam opcj? jej 
comiesi?cznego "odswiezania" za 
posrednictwem Internetu. Taka 
kosmetyezna zmiana nie kosztuje nic, 
ale w zamian mamy swiadomosc, ze 
nasza encyklopedia si? wci?z rozrasta 
o swieze informaeje i jest zawsze “na 

czasie”. Jesli juz jestedmy przy sieci, 
warto wspomniec o wykazie ponad 

5000 stron www, do ktorych mozemy 
dotrzec nie wychodz?c z Encarty. 

Wlasciwie to prawie kazde hasla 
zawiera w sobie, oprocz informacji o 
spokrewnionych tematycznie innych 

spelniania rowniez i takiej funkeji. 
Kazdy tekst lub jego fragment, zdj?cie, 
tabelk?, wykres mozna przeniesc do 
schowka i potem odpowiednio 
wykorzystac, Ponadto z encyklopedi? 
mozemy skojarzyd nasz ulubiony 
edytor tekstu, ktory w razie potrzeby 
zostanie uruchomiony z jej poziomu. 
Jedli mowimy o pisaniu roznych prac, 
przy okazji warto zaznaezye, ze 
Encart? wykorzystamy najefektywniej 
w momencie, gdy nasz angielski stoi 
na dose przyzwoitym peziomie. 
Owszem, obrazki s? maze i bardzo 
ladne, ale przeciez w koncu 
najwazniejsza tutaj jest tresc oraz 
informaeje, ktdre chcemy st?d 
wydobyc. Trzeba wi?c czytac. W dziele 
Microsofta nie jest niestety mozliwe 
uzyeie w tym celu j?zyka polskiego. 

Jesli spelniacie to powyzsze, wlasciwie 
najwazniejsze kryterium, to nie 
pozostaje mi nic innego jak tylko 
gor?co zach?cic was do skorzystania z 
najnowszej wersji Encarty, ktora z cal? 
pewnosci? jest jednym z najlepszych 
tego typu wydawnictw na rynku. 
Niezwykta wygoda w obsludze, morze, 

wr?cz ocean, informacji oraz 
mozliwosc ci?glej aktualizaeji, daj? w 

sumie produkt charakteryzuj?cy si? 
wysokim poziomem wykonania, 
zarowno pod wzgl?dem 

merytoryeznym jak i technicznym, 

-act w Producent: 
Mic rose'll 
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SmiCMBRAM. 
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Prognamy uzytkowe 

kcja Dyslekcji 
Dyslektyk 

Dysletisja zaburzenia w umiejetnosci czylania aa skuleh zmian w oirodkowym 
uftladzia nerwawym. Chary aia tradnoM w zrozumienia prostych zwrotdw czy zdafi 
pisanyeb (w posted Izejszej tylko dtugich zlozonych zdan). 
tsgodna dysleltsja z towapzyszp czgsto dyagraliq wystgpuje u dzieci, powodujgc 
triidnoici w (isuce, a takze ktopoty wychawawcze. 
Dyagrafia ■ zahurzenia umiejglnosci pisania (przestawianie stow, zglosek, liter, 
"przejgzyczanie sig" w wypowiedziach na pismie). 
■_[na podslawle Hultimetlialnej Encyklopedli Powszechnej] 

Gem.ini 

tworzony przez firm? BPP 
| ' 9 program komputerowy o 

nazwie: dyslektyk - za cel 
ma ulatwienie reedukacji 

k wtasnie dzieci 
dyslektycznych. 0 tym 

zas, ze doskonale si? sprawdza, 
spetniajqc to trudne zadanie, swiadczy 
fakt wspofpracy z Osrodkiem 
Reedukacyjnym Targowek oraz 
osobista rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji. Zatem - w 
kompetencje programu wr?cz nie 
wypada nie wierzyc. Sam program - 
naturalnie - nie jest w stanie zastqpic 
cztowieka, dzi?ki swej strukturze 

jednak Ci oczywiscie okolicznosci, ze 
praca z komputerem jest dla dziecka 
po prostu interesujqca] moze pozwolic 
na zwi?kszenie efektywnosci pracy w 
grupach. Stuzyc z powodzeniem moze 
rowniez rodzicom, ktorzy pragnq, by 
ich dziecko systematycznie pracowalo 
takze w domu. 

Zaburzenie dyslekcyjne jako takie 
zwiqzane sq - cytuj? z instrukcji: "z 
niedostateczn? sprawnosciq 
analizatora sluchowego lub 

wzrokowego. [Zatem] praca z 
dyslektykiem polegac b?dzie zardwno 
na dwiczeniach wspomagajqcych 
rozwoj obu wspomnianych 

analizatorow, jak i dwiczeniach 
ufatwiajqcych nauczenie si? 
ortografii." A oto co tez oznacza to w 
praktyce. 

Cwiczenia, o ktdrych mowa to: 
- usprawniajqce analiz? wzrokow?: 

Memo, Ukladanie kwadratu, 
Dobieranie identycznych elementow; 
- stuchowq: Liczenie powtorzen 
dzwi?ku, Powtarzanie sekwencji 
dzwi?kow oraz dodatkowo 
- Loteryjka ortograficzna i Ukladanka 
ortograficzna. 

Kazda z gier dost?pna jest w kilku 
zroznicowanych poziomach trudnosci, 
co sprawia, ze wynikajqce przykladowo 
z wieku roznice w tatwosci 
przyswajania materialu mog? bye bez 
problemu korygowane. Co ciekawe w 
trybie pracy "lekcja" - program - jak 
twierdz? autorzy - sam dostosowuje 
si? do poziomu "zaawansowania" jego 
uzytkownika! Dzieje si? tak dlatego, ze 

algorytm doboru zadan eliminuje takie, 
ktore nie sprawiaj? dziecku klopotow. 
Dlatego tez - znow cytat z instrukcji 
"...moze si? zdarzyd, ze dziecko z 
dobrze rozwini?tym analizatorem 
sluchowym po kilku lekcjach 
praktyeznie nie b?dzie juz trafiac na 
cwiczenia z drugiej grupy...'1. Dwie 
ostatnie gry z oczywistych wzgl?dow 
nie s? rozdysponowywane 
automatyeznie. Dopiero "r?czne" 
uruchomienie programow (w trybie: 
“rekord” - czyli zabawy "na czas") 
pozwoli dziecku na zabaw? z nimi. Tryb 
pracy "rekord" dost?pny jest rowniez 

w odniesieniu do pozostalych gier. 
Zindywidualizowaniu edukaeji stuzy 
obligatoryjne wpisanie danych 
osobowych (takze xywy) w dziale 

“edytor". Widoczne w nim wyniki 
pozwol? rowniez rodzicom bqdz 
wychowawcom na obserwowanie na 
biezqco post?pow swych 
podopiecznych i porownywanie ich 

osiqgow z mozliwosciami dzieci 
niedyslektycznych... 
Zatem - opierajqc si? gtownie jednak 
na opinii fachowcow - mozna 
stwierdzic, ze pod wzgl?dem 
merytoryeznym dyslektyk jest 

znakomity. 

Nieco gorzej jest natomiast, gdy 
ocenie podlega oprawa audiowizualna 
programu. Uwzgl?dniaj?c jednak 
adresata produktu - w ktorego 
przypadku ekstrawagancje moglyby 
raezej zaszkodzid niz pomoc - jest 
niezle. 

Podczas testowania dyslektyka 
nasun?lo mi si? jednak kilka 
krytycznych uwag. Przedmiot jednej z 
nich nie wynika z woli autora. 
Zastrzegl on bowiem, ze program 
stworzony zostaf do pracy pod 
DOSem. Jednak ja, jako ze "skazany" 
zostalem na "okienka", zmuszony 
bylem odpalac program w tym nie 

zalecanym srodowisku... Co ciekawe 
jednak: nie zauwazytem usterek, ktore 
uniemozliwiatyby b?dz utrudnialy 
prac?. Oprdcz jednej - wyst?puj? 

pewne problemy z uzyskiwaniem 
polskich znakow diakrytycznych. 
Trudnosci z odnalezieniem "?" i 
tak dalej b?d? miec zatem 

prawdopodobnie wszyscy 
uzytkownicy z ustawieniami 

uktadu klawiatury na: "polski 
programisty". Irytujqcym 
natomiast wydat mi si? fakt, ze 
jakkolwiek tworca dyslektyka 
zaleca podczas pracy z nim 
stosowanie karty HiColor, to 
zielone tto w moim przypadku 
sprawiafo koszmarne wrazenie. 
Bylo zbyt "jarzqco si?" zielone. 
Choc bye moze jest to wina 
doboru palety barw systemu... 

Ostatnim zas godnym uwagi 
mankamentem jest 
niezoptymalizowany interfejs. Co 
prawda nie jest on calkowicie 
tragiezny - przy pewnej wprawie 
mozna calkiem smiato poruszac si? 

wsrod opeji - tym niemniej na pewno 
nie jest to szczyt wygody, 

Zatem - w kilku slowach. Dyslektyk 
znakomicie wywiqzuje si? z 
przeznaczonego mu zadania. Dlatego 
tez wysoka wartosc merytoryezna 
programu nie moze bye 
kwestionowana. Co wi?cej - osmiel? 
si? stwierdzic, iz nie tylko dzieci 
dyslektyczne mog? wyniesc korzysci z 
pracy z nim. Cwiczenia, ktore zawiera, 

poprawiaj? bowiem zdolnosci 
koncentracji, pami?c stuchow? i 
wzrokow?, pami?c krotkotrwat?, 
sztuk? logieznego myslenia, a przede 
wszystkim - gfown? bolqczk? uezniow 
j?zyka polskiego - ortografi?. Lecz 
mimo wszystko trudno mi polecic 
zakup dyslektyka komus innemu niz 
tytutowy niejako adresat, Ten ostatni 
jednak, systematycznie poprzestajqc z 
programem, b?dzie nie tylko 
korzystac, ale zarazem takze swietnie 

si? bawic... 

tq 
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PC Shareware - Pismo nie tylko dla orlow 

Jezeli posiadasz komputer PC, ale nle wiesz jeszcze co moglbys z nim zrobic 

-STOP- Poszukujesz tanich i skutecznych narz^dzi, dobrych programow edukacyjnych, 

efektownych gier -STOP- Chcialbys nauczyc si§ komponowac muzyk^, tworzyc grafikQ, 

programowac -STOP- Interesuje Ci$ rozwoj polsklej sceny shareware -STOP- Zbyt 

wiele czasu tracisz na zmagania z opornym sprz^tem 1 oprogramowaniem -STOP- 

Lubisz konkursy, w ktorych mozna wygrac -STOP- 

Koniecznie si^gnij po PC Shareware!!! -STOP- 

Nic nie ryzykujesz, co prawda w przypadku braku satysfakcji nie zwrocimy Ci 

pieni^dzy -STOP- ale z cal^ pewnosci^ nie przySlemy Ci takze poczt^ naszej 

reklamowki!-STOP- 

TAJNE!!! 
Jesli wolisz zapelnion^ po brzegi niezwykle uzytecznymi programami i fajowymi 

grami plytk^ CD od lakierowanej tektury...-STOP- Kiedy nudzi ci§ juz to ci^gle 

granie i zastanawisz si§ dlaczego nie nauczyles si§ jeszcze, jak stworzyc 

wlasnq dziejow^ gier§...-STOP- Gdy niepowolana osoba grzebie Ci po tajnych 

bibliotekach kolorowych fotek, a Ty nie wiesz co zrobic...-STOP- Je§li 

kolekcjonujesz najglupsze programy na swiecie napisane przez swirni^tych 

programistow...-STOP- Pragniesz zgl^bic tajemnice Internetu, ale nie wiesz od 

czego zacz^c...-STOP- Kiedy ludzie wokol nie wiedz^ jeszcze, gdzie nalezy szukac 

nowego zrodla informacji... -STOP- 

TY MOZESZ DOWIEDZIEC SI^ PIERWSZY! -STOP- 

a bye moze swoboda jak^ uzyskasz, da Ci 

cos wi^cej... -STOP- 

zajrzyj do PC SHAREWARE, 
czekamy na CIEBIE -STOP- 



Programy uzytkowe 

towiek - to brzmi dumnie 
Encyklopedia Cztowieka 

Tik pppajHHiiej powiedziat Maksym Gorki. W Encyklopedii Cztowieka (wydawniciwo 

Graowano przez dokrze znane nam Optimus Pascal i Dorling Kindersley) przekonamy 

alt latte a tym, ze "cztowiek - to brzmi zagadkowo". Bgdziemy bowiem mieli okazjg 

tfekaoad podrbzy przaz woglrze ladzkiego ciala, zapoznajgc sip z jego lunkcjonowaniem 

litetanpl ciakawostkami datyczqcymi naszego wnptnza. 0 wigkszoSci z nick made 

zapawae bardzo blade pojgcie. Co jest we wngtrzu oka, co sip dzieje podczas 

spozywania pokarmOw, jak lankcjoaaje staw biodrowy, z czego sklada sip mdzg, czemu 

- gdy kichamy - mrazymy oczy (aiech ktaS sprdbuje kichnpd z otwartymi oczyma...). Te 

oraz dziesiplki i setki innych informacji zawarlo w tym programie. Jednak mimo lego, iz 

EC petai w deskeaaly sposob iunkcjp edokacyjop, nie polecilbym jej wszystkim bez 

wyhoro. Powiedziatbym raczej, ze jest to wydawnictwo przeznaczone dla co najmniej 

nastoletnich odbiorcAw; powiedzaiy od V klasy szkoly podstawowej wzwyz. Wprawdzie 

mlodsze dzieci aiewptpliwie tez zainleresuje wide podanych tarn informacji, ale forma 

przakazu, adresowana do nieco dojrzalszego odbiorcy (i dose drastyezne - dla mocno 

nieletnich odbiorcAw - ilastracje) sprawiajp, ze dzieci powinny korzystac z tej 

encyklopedii raczej pod koatrolp swoich rodzicAw. Pod tym wzglpdem program ten 

przypomina omawianego ongiA na lamach CDA A.D.A.M.a. 
Jerzy poprawa 

ncyklopedi? Cztowieka 
j[ obstuguje si? w sposob nie 

nastr?czajqcy problemu. W 
przeciwienstwie do ostatnio 

omawianych wydawnictw 
teamu Optimus Pascal & 

Dorling Kindersley obsluga jest wr?cz 
tradycyjna (bez Nawigatora i tym 
podobnych bajerkow). Nie wiem czy 
jest to odwrot od tego rozwiqzania, 
czy tez to wydawnictwo zostato 
stworzone jeszcze przed 
zaimplementowaniem Nawigatora w 

seri? Encyklopedii; mam nadziej?, ze 
prawdziwe jest drugie rozwiqzanie, 
gdyz “oko Nawigatora” uwazam za 
bardzo przyjemny (dla odbiorcy) 
wynalazek. Standardowo juz catosc 
pracuje w maksymalnej rozdzielczosci 
640x480 i w 256 kolorach. Wszelkie 
informaeje tekstowe podawane s? w 
formie hipertekstu, dzi?ki czemu 
mozemy w dziecinnie prosty sposob 
uzyskiwac "linki” do stron, gdzie 
zawarto dodatkowe dane (dla mnie 

multimedialna encyklopedia bez 
hipertekstu to jak ciepta cola i to bez 

bqbelkow). 

Nasz? przygod? rozpoczynamy w 
gabinecie biologicznym, gdzie do 
wyboru mamy trzy modele 
anatomiezne: przeglqd uktadow ciala, 
przeglqd trojwymiarowy oraz przeglqd 
rtg. Ten ostatni to po prostu szkielet, 
ktory mozemy obracac sobie w 
poziomie w sferze 360 stopni. Klikajqc 
na dowolny element szkieletu 
sprawiamy, ze w oknie pojawia si? 
nazwa odpowiedniej kosci. Za pomocq 
opeji podglqdu mozemy zmienic wyglqd 
szkieletu z "rentgenowskiego” na taki, 
do jakiego przywyklismy podczas lekcji 
w gabinetach biologii. 

Przeglqd trojwymiarowy zapewnia juz 
wi?ksze atrakcje - widzimy 
trojwymiarowy anatomiezny przekroj 
ludzkiego ciala. Tu rowniez klikni?cie na 
dany narzqd wywoluje jego nazw?, ale 
dodatkowo aktywuje tez odpowiedni? 
"stron?” Encyklopedii, gdzie omowione 
jest funkejonowanie tego elementu 
ciala, tudziez pokazane sq odsylacze 
do innych (a powiqzanych z danym 
zagadnieniem) partii materialu, 
sekweneji wideo, animaeji etc. Skoro 
juz o animacjach mowa: mozemy je 
(nie liczqc tego, ze mozemy 

animowanemu obiektowi przyjrzec si? 

z dowolnego uj?cia) powi?kszac i 
zmniejszac. Dodatkowo, podczas 
naszej w?drowki, mozemy tez wybrac 
opcj? konsoli, w ktorej zawarto 
uzupetniajqce informaeje na aktualnie 
b?dqcy "na tapecie" temat. Np. 
interesuje nas glowa? OK., w konsoli 
wybieramy wi?c dzial "narzqdy glowy” 
a wsrod nich np. ucho - w ten latwy 
sposob uzyskamy wszelkie mozliwe 
informaeje na temat ucha; anatomii, 
tego w jaki sposob odbieramy dzwi?ki 
etc. Dodam jeszcze tyle, ze mozliwe 
jest takze ustalenie plci modelka/ 

modelki... 

A przeglqd ukladow? To niewqtpliwie 
najlzejszy i najbardziej interesujqcy 
(dla laika) dzial tej encyklopedii. Tu 

rowniez widzimy przekroj naszego 
ciala (choc juz dwuwymiarowy). 
Klikajqc na dowolny element ciala, 
powodujemy jego powi?kszenie plus 
wyswietlenie podstawowych danych 

na jego temat. Ale nacisk polozony 
jest tutaj glownie na najrozmaitsze 
ciekawostki, o czym mowiq juz same 

— Jak cz^sto kukczy sit| serge czlowieka - 

Ijf* t Ut<l4 4 1 ha Ui Aft ratwt*. 
n 1 nj. vLi ,k CA hi * 1 ■! A V^TF t tnbtra 
If* *. wi. imt n h . («> fir* mi >u * a r m\liy*r,%nnibwfo-jip (in 

ekranie pojawia si? specjalne okno, 
ktore mozemy przesuwac po 
prepanacie anatomieznym. Okno pelni 
rol? filtra; po ustawieniu jego zakresu 
na odpowiedni uklad (a jest ich sporo: 
krqzenia, oddechowy, mi?sniowy, 
szkieletowy, moczowy, pokarmowy, 
nerwowy, rozrodezy, hormonalny, 
limfatyezny,..) odsiewa niepotrzebne 
organy, pozostawiajqc tylko to, co 
zalieza si? do danego ukladu. 

Oprocz tego tradycyjnie mamy w 
encyklopedii indeks "od A do Z" oraz 
spis animaeji (m.in. mozemy zobaezye 
animaeje poruszen szkieletu) i 
sekweneji wideo. A jest tarn w sumie 
ponad 170 animaeji, 25 sekweneji 
wideo (np. schemat rozwoju ptodu), 
18 modeli trojwymiarowych, setki 
plansz i 90 minut dzwi?ku. Poprzez 
dzwi?k rozumiemy tutaj zasadniezo 
narracj? lektora. Tu mam jedno 
zastrzezenie - czasem ogranicza si? 
ona do tego, ze po wywolaniu jakiejs 
opeji lektor namaszczonym glosem 
mowi np.: "rnozg", “zotqdek" itp. To 
mozna bylo sobie podarowac bez 

straty dla koncowego 
efektu... Na samym koncu 
pozostaje nam quiz, z losowo 
dobieranymi pytaniami, 
pozwalajqcym sprawdzic 
przyswojenie wiedzy 
(uzyskalem 24 punkty na 30 
mozliwych - moglo bye 
lepiej). 

naglowki: co si? dzieje kiedy spimy, z 
czego sklada si? ludzkie cialo, co si? 
dzieje podczas wysilku fizyeznego etc. 
Mi osobiscie najbardziej przypadl do 
gustu akapit poswi?cony zludzeniom 
optyeznym, bogato zresztq 
zilustrowany - to niesamowite jakie 
figle potrafiq nam platac nasze wlasne 
oczy! Po jego lekturze rodzice nie b?dq 
musieli zbywac swoich pociech, ktore 
ciekawi np. czemu czlowiek ma dwoje 

oczu i tylko jedne usta, zle 
wplywajqcymi na rodzicielski autorytet 
dyzurnymi tekstami typu: "tyle razy 
mowilem - nie garb si?11, czy "a lekcje 
juz odrobiles?11.., Wspomnialem 
wczesniej o opeji "podglqd". W tym 
dziale ma ona swoj prawdziwy benefis. 
Za jej pomocq mozemy latwo 
"poszperac" w czlowieku, wyszukujqc 
tylko interesujqce nas tematy. Na 

W sumie (by zacytowac 
tekst z pudelka): 
"niepowtarzalna okazja, by 

poznac swe cialo". Wziqwszy lekkq 
poprawk? na “niepowtarzalnq okazj?11 
(bo jednak encyklopedia ta nie jest 
jedynym wydawnictwem, ktora 
umozliwia nam wejrzenie do wn?trza 
ludzkiego ciala) powiem tyle, ze podroz 
jest dluga i interesujqca. 
Dodac tez nalezy, ze wydawnictwo to 
zostalo zalecone przez MEN do 
nauezania biologii z higienq i ochronq 
srodowiska na poziomie szkoly 
podstawowej i sredniej. Howgh! 

-nhr 
Producent: 
Optimus Pascal/Dorling 
Kindersley 

Wymagaiua; 
momt, shflo Urn, 
CDk2. Windows 3MS 

Dyetrybutor; 
Optimus 
Irjl 1018) Wmi 

Internet: 
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Pnogranny uzytkowe 

Itimedialny Sion Trabalski 
Multimedialny 6wiat Juliana Tuwima 

Jakii bliiej nie okneslnny czas temu mielismy niewatpliwa przyjemnollli goftcii na 

tamach CD Action program grupy Young Digital Poland pod tytulem Multimedialny Swiat 

Jana Dnachwy. Jako ze byt on • i jest nadal - bardzo dobrym programem edukaoyjno 

rozrywkowyni dla mtodszych uzytkownikiw komputerdw • co zraszlg dobitnie wykazat 

naaz racanzent • nie zdziwitem sip specjalnie, gdy na moim biurku wylgdowal box o 

bardzo podobnym do poprzedniego zamydle graticznym. Tak aamo aympalycznia 

powykrzywiana literki mogty zwiaatowad lylko jadno - twdrcy dwiata Jana Brzachwy 

nznali, ze nadszedt czas na przedstawienie dorobku kolejnego wielkiego "poety dla 

najmtodszych" -Juliana Tuwima. 
Jacek SmoliNski 

M ultimedialny Swiat 
MM Juliana Tuwima - tak 

VW MM bowiem nazywa si? 
I MM I ten program [co 

| MM I zresztq nie jest zbyt 
^ ^ ^ zaskakujqce) po 

swym starszym bracie odziedziczyt nie 
tylko kroj fontow na okiadce. Skqdze 
znowu! Zarowno oprawa 
wzrokowo-stuchowa, jak i 
idea uktadu catosci 
"klimatycznie" koresponduje 
ze swym poprzednikiem. 
Czyli - w dalszym ciqgu 
dziecko b?dzie swietnie si? 
bawic szukajqc 
poukrywanych przemyslnie 
wsrod szczegdfow grafiki 
drobnych animacji i fraz 
dzwi?kowych. Na pewno takze zechce 
dpiewac "w duecie z komputerem" 
[karaoke), utozyc proste puzzle, 
poszukac elementow roznych na 
dwoch pozornie identycznych 
obrazkach i tak dalej, i tak dalej... A 
wszystko to niejako w tie gtownego 
zadania programu - zapoznania 
milusinskich z tworczosciq Juliana 
Tuwima. A jako ze ta akurat forma 
zaznajomienia malcow z dzietami 
wielkich twdrcow sprawdzita si? juz w 
praktyce - i, co wi?cej, swietnie 
spelniia swojq rol? - mozna zatem 
jedynie bye wdzi?cznym twdrcom za 
to, ze postanowiii utrzymac jq “w 
mocy'1. Czyli jednym zdaniem - swietny 

przyklad idealnego realizowania 
zasady: tqczyc przyjemne z 
pozyteeznym. 
Nazwa "multimedialny" zobowiqzuje. 
Po raz wtory autorzy Swiata stan?li 
na wysokosci zadania i wykazali si? 
swietnym wyczuciem, najmujqc do 

zaprezentowania wierszy 

" ' ^ fci" P°Pu'arnyc^' lubianych 
0 aktorow, Joann? 

|j / wjji Trzepieciriskq i Wojciecha 

M Malajkata. Przykladem na 
B to, ze byl to dobor idealny, 
^ moze bye sposob 

interpretaeji przez paniq 
Joann? “Ptasiego Radia". 
Jest on po prostu 
rewelacyjny: wr?cz slyszy 

si? glosy ptakow!... Rowniez 
"wykonanie’1 - tym razem 

wspolne - mojego ulubionego sposrdd 
tu zestawionych - bo darzonego 
sentymentem z dziecinstwa - wiersza 
Tuwima "Pan Maluskiewicz i wieloryb" 
jest absolutnie niesamowite. Szczyt 
mistrzostwa osiqgn?li oni jednak 
dopiero recytujqc wiersz "Sion 
Trabalski"... To cos, czego wr?cz nie 
sposob opisac... Co ciekawe, dziecko 
b?dzie moglo pobawic si? z 
bohaterami wierszy: uporzqdkowac 
abecadlo, poszukac okularow pana 
Hilarego, wybrac si? w podroz 
"ci?zkq, ogromnq" lokomotywq, 
"przebrac" Zosi? Samosi? w 
znajdujqce si? w jej szafie kreaeje... 
Zatem i do tego "fragmentu" 
programu po prostu nie mozna miec 
zastrzezen. 

Do programu dolqczony zostat rowniez 
Muzyczny Upominek, czyli krqzekCD, 

na ktorym znalazly si? piosenki z 

muzykq Andrzeja Pawlukiewicza do 
wierszy Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima - m.in. do "Tancowala igla z 

nitkq", "Zosi Samosi" czy "Abecadta". 
Takze i w tym przypadku nalezy 
podkreslic fakt, ze ich wykonawey 
znakomicie potrafili odnalezc si? w 
nielatwej, bqdz co bqdz, roli 
"piosenkarzy dzieci?cych". Zresztq 
same nazwiska piosenkarzy i 
piesniarzy - Elzbieta Adamiak, Majka 

Jezowska, Lora Szafran, Grazyna [nie 
“Krystyna" - jak widnieje na 
opakowaniu plyty) Lobaszewska, 
Halina Zimmerman, Mieczyslaw 
Szczesniak - mowiq w tym przypadku 
same za siebie. 
Kolejny plus programu, nie zwiqzany 
wprawdzie bezposrednio z jego 
meritum - to filmy, ktdrych tematem 
jest... taniec! Jest to tym ciekawsze, 
ze uklady choreograficzne - na 
osnowie oberka i charleston^ - oraz 
dwa kolejne - prezentujqce swoiste 
ABC 
baletu [przykladowo: podstawowe 
kroki baletowe wraz z ich francuskimi 
nazwami. J wykonywane sq przez 
mlodziutkie adeptki szkoly baletowej. 
Oczywiscie nie pojawily si? one tutaj 
takzupetnie "od rzeezy". Choreografia 
dostosowana zostala bowiem do 
okreslonego wiersza - oberek do 
"Tanca", charleston do "Zosi 
Samosi"... 

Jak dotychczas, o Multimedialnym 
Swiecie Juliana Tuwima pisatem w 
samych superlatywach, A jednak, 
mimo to - nie jest to program idealny. 
Bowiem "udalo mi si?” odnalezc rys? 
w prawie krysztalowym monolicie 
catosci. Otoz mocno irytujqcym jest 
fakt natychmiastowego "wzbudzania" 
si? "podpi?tych" pod dany element 

grafiezny - drobnych animacji i 
dzwi?kow. "Dzi?ki" temu pozornie 
banalne przesuni?cie wskaznika myszy 
w gtownym menu na interesujqcy nas 
tytul - wyrazony grafieznym 
skojarzeniem z tresciq utworu - staje 
si? problemowe. Blyskawicznie 
uruchamiajqce si? "smaezki" powodujq 

"gubienie si?" strzalki myszki. Trafic w 

cos konkretnego to w przeliczeniu 
kilka dodatkowych sekund. A mozna 
bylo to rozwiqzac w inny sposob - 
ustalajqc opoznienie (chocby 
sekundowe) samorealizaeji si? 
elementow animowanych. Dodatkowo 
autorom przydarzyto si? rown.iez kilka 
niewielkich literowek w zapisie 
wierszy... 

Ogolnie jednak Multimedialny Swiat 
Juliana Tuwima jest ze wszech miar 
programem godnym uwagi. Znakomity 
system prezentowania dzieciom 
utworow wielkich "dzieci?cych" 
poetow wydaje si? znakomicie 
wywiqzywac z postawionego sobie 
zadania. A wyst?pujqce niejako "w roli 
drugoplanowej11 drobne gierki tylko 
podbudowujq zainteresowanie 
mlodego uzytkownika komputera 
rozgrywajqcymi si? na ekranie 
monitora "przygodami". Zatem - 
naprawd? warto si? z nim blizej 

zapoznac. Tym 
bardziej, ze “honoraria i tantiemy z 
tytulu praw autorskich Juliana 
Tuwima, dzi?ki szlachetnej darowiznie 
jego Spadkobierczyni sq w catosci 
przeznaczone - za posrednictwem 
FUNDACJI POMOC SPOLECZNA SOS - 
na pomoc dzieciom", A zatem 
ewentualny zakup programu bytby 
prezentem nie tylko dla wfasnej 
pociechy... 

Atfl 
Producant; 
VwnEi Offl il3l Potand 

Wymagania: 
16MB RAM. 

CO*?. Windows «S 1 

Dystrybutor: 
Yourm Oigiiai Poland 
ie» (008)526690 

Internet: http://wwwydp.com.pl 
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Programy uzytkowe 

Encj'hltHHu&d tSttfaqfAwtlhi] 

Encyklopedia Dinozaurow 

...czyli dinozaury (ii# tak doslownie moziia pi'zetimezyc icii mm) oil ilawien dawns 
teynowaly lutlzi, Qdnajdywaue pplpze cz?sci izkielsWw el&i'zpcii pfc 

dike wyodraziii? wizjami yolwannycls smokow i wytsartysS podozas 
fiw. Oialego nioze si? wydac dziwtte, ze fall iiapiwi!? o isffleii 

dinpzaiirow wiemy od bardzo niedawaa,.. 1 jestesmy swiauomr ze wiedza la jesf nada! 
ileiii. Do dzis iiaaiwey ole mega uzgotiuiG ililti poiisiaiwycli mm: 

ale; iiyiy iiiieiiptiiyHii i Mzs spwipi steorzeniaiiil, ktore 
iyikfl wskutek fatainsgs zbisgu eiiolioziiasei pnegnty sieiiiopj wyseig ze ssaliami 
czy iaz przypoiniiiaiy zywe czelyi, Ip irwajp pi'zez aiilioay ia!, iiloee sliiszaie 
odeszly do laniusa liisteril ZJemi? Czew wyiinyly? ii wiekszusfi f® pyian nie zoamy 

zi ink lei najRswszi zaane nan fakly (up. mm szleieia imm 
ilorami) nie zawsze paliMzajs razmaite jiii urn leorio; tak tile 

Jeszcze jestjlu nieninarieniyeh... 
Jerzy Poprawa Filmy Spielberga doskonale 

udowodnity, ze dinozaury 
nadal wzbudzajq wielkie 
emocje w tzw. "przeci?tnym 
cztowieku’1. Ogromna fala 
dinomanii na catym swiecie 
jest tego znakomitym 

dowodem. Dlatego nie wqtpi?, ze 
kolejne wydawnictwo duetu Optimus 
Pascal i Dorling Kindersley spotka si? 
z bardzo cieptym odbiorem tych 
wszystkich, ktorych fascynuje swiat 
prehistorycznych potworow. Tym 
bardziej, ze jak kazde wydawnictwo z 
tej serii Ca prezentowalismy ich na 
tamach CDAjuz calkiem sporo] tqczy 
ono wysok? jakosc merytoryczn? z 
bardzo atrakcyjnq form? 
przekazywania wiedzy, zas lokalizacja 
dokonana przez Optimus Pascal jest 
tradycyjnie juz wzorem dla innych 
wydawcow. Zapraszam zatem w swiat 
dinozaurow! 
Obsluga "Encyklopedii dinozaurow" nie 
odbiega od tego, co mielismy okazj? 
zobaczyc chocby w niedawno 
recenzowanej "Encyklopedii kotow". 
Charakterystyczne "oczko’1 
Nawigatora umozliwia 
nam na szybkq 

'w?drowk? 

ES& 
P Anatomia dinozaura i 

—— 

J_v INC>ZAUICY (- 1>[VX-r,r/.:i];)a: zc/iiry** j in kina' j: 

niL-pmiucUiH: in YJxtm \k/x/. 150 itiilinium Lu W.szv.v^kic bvh r vint;::. 

jcdmik nd vvspnfc/.CMiydi y.idinv inJrozni.ily jc pirniu: mm;. Ze wziilyda m 

Hidouy ElUL'dmcY Jinuz.imy Jzseli .siy n.i pi ;eo i::'.:edn:e/ne ; tyid/kuididr:: 

♦ 
'i POIROT 

'I i OMClC 

I INDEK5 

■? opc]€ 

Ko6c LONOWA 

'SET'S 35 
TTNO.Mujk 

Dinozaur 

GA1 >ZIOM IE DM 1CZM Y 

I>einnnyeUi.is byi din ozatt rein 

tia siz to m it-if h ifzuym Jr<? e 

witfi nii'a ski a if ii fa tig z kftfci 

foHotrtj, kofci kulszowej 

i kosci bioifrowtj 

je, powi?kszajqc wycinki, 
przeswietlajqc rentgenem (!] etc.]. 
Nie zabraknie tez innych atrakcji, od 

muzeum (kilka 
do wyboru - 
razem z 
mozliwosciq 
zdefiniowania 
wtasnej 

iM 

interaktywnych zabaw i quizow po... 
ozywienie (i tropienie!] dinozaurow. 
Warto tez wspomniec o wizycie w 

encyklopedii zapoznamy si? 500 
planszami, 470 ilustracjami, 20 
sekwencjami wideo, przeczytamy (i 
wysluchamy, bo lektor nie proznuje) 
60.000 slow oraz b?dziemy mogli 
pobawic si? w paleontologa, a nasza 
w?drowka przez czas obejmuje ponad 
100 milionow lat: od triasu, poprzez 
jur?, az po kred? - wszystko w 
rozdzielczosci 640x480 oraz w 256 
kolorach. 

Zapoznamy si? tak z wybranymi 
gatunkami jaszczurdw tnp. stynne 
skqdinqd welociraptory czy 
tyranozaury], jak i z catymi ich 
odmianami uszeregowanymi wedle 

<►> I tixqami" szczv.ki Hod u n<KtF, bZCZ^Kl WSZySTKOZERCY * 

i trasyJ 
pozwol? na 

L bardziej 
^systematyczne 

MlILLACIi SZCZ5R1 KOSL1NOZHRCY pnyswojenie 
obszernej wiedzy, Co 
wi?cej, podczas naszej 
w?drowki po muzeum 

L (baardzo "klimatyczne" 
zrobione, az momentami 

ciarki chodzq po plecach] 
mozemy bawic si? 

eksponatami (obnacajac 

przez wybrane 
tematy; 
wirtualne 
wycieczki 

po 

IE 

specjalnym sklepiku, w ktdrym 
mozemy “zakupic” np. wzory 
zaproszen, nalepek, pocztowek 
[naturalnie wszystko z dinozaurami), a 
nawet... mozemy zrobic sobie mask? 
dinozaura. W czasie "wertowania" tej raszne jaszczury 

Humer D3/9B 



17 Programy uzytkowe 

ze interesuje nas czaszka omawianego 
dinozaura, a scislej mowiqc jego z?by - 
nic prostszego, wystarczy kliknqc na 
wybranym elemencie. Albo obszar 
wyst?powania - klik na odpowiedni 
odsylacz i nie ma sprawy. 

Oprdcz szczegotowych informacji o 
danym gatunku dinozaurow nie brak 
tu informacji bardziej ogolnych. 
Pam^tam, ze w recenzowanej przeze 
mnie encyklopedii kotow wytykafem 
np. brak jakichkolwiek informacji 
dotyczqcej ewolucji tych zwierzqt. W 
tym wydawnictwie nie popelniono 
podobnego bl?du. Mozemy dokfadnie 
przesledzic drog? ewolucji dinozaurow 
na przestrzeni eonow, od niewielkich 
jaszczurkowatych stworzen, po 

tbf fffNi iZAUHA koninMiw ai; «h kxK ouw ,il iunkcjc i cy.imami. 

T Ma hIs: iv\ s. * nik w 6\\ u ju kt >\\ cv a *. it v«.vjiy m: ,iK \viclktx\a 

mnvnvAN.^ncj t jhuitfs®!, a * „ik£c Unhrae ouwaVitu; 's & _ V, 

c’iviK' wzntku. sKidm : puMnmctm. 

„ V^tY~ rszioii 
Splxfzczpuy pyst hyf 

claraknrvstYiZUY rf/a ant 

roiHuatf nvv t da tranj 
uahzaJ kanuza nr 

GRZEWEN KaspiY 
>kiiyc tin 

wvd an'jnu tiiwitkmY 

U5ZY ZFAvSjTKZSr 
OCZY 

NAWI^ATGR 

TRg^lClEL 

INTERNE T 

NOZUK^ 

rozmaitych kryteridw (np. 
roslinozerne - tu rowniez masa 
kolejnych rozroznien), poznamy ich 
anatomi?, zwyczaje, sposob zycia (np. 
opieka nad potomstwem, rozmnazanie 
si?, metody ataku i obrony]. Kazdy z 
omawianych dinozaurow posiada 
swojq wlasnq charakterystyk?, ktdrq 
na zqdanie mozna wzbogacid o 
dodatkowe fakty (mocno pouczajqce 
sq rysunki pokazujqce rozmiar danego 
jaszczura w pordwnaniu do wzrostu 
czfowieka). Rozbudowany system 
odsylaczy pozwoli nam na szybkie 
przenoszenie si? tarn, gdzie mozna 
dowiedziec si? wi?cej o wybranym 
stworze czy zagadnieniu (mozna to tez 
zrobic za pomocq indeksu gtownego i 
indeksu sekwencji wideo]. Powiedzmy, 

SZCZ^TKI KOPALNE W CHINACH 
PiIWlN I£<J t\T M. XX w - L-hitVki , . 

yvuJkiji pk:n,v- , 

i lUkryi^t ui7ijtXVw J 3 ki Knurl 

■ a :]i:-ejscmwj»c! Lufenji w poludniuw u- 

'achudmci panvin^i Chin - Y’jnmui. 

.VoiL-MM- Yimnir Omuil: Churn (l£i97- 

1979) 2 Pckimi w kilku tUvhakidi wv- ^ 

kup.idi zn.ilnzl izczipX) hipnvci] 

dinnz.iurftu 

{Snumchu). Hyl wsfod nidi sii.in. _srcd- 

nkj m iclkufd dinn/.mr. kiftrcim tic/oily 

m 1941 r n:izw.iJIl 1 fcntin/, 1 urcm 

WfiCIE 

WHJOWISROWE WYKOPAUSKA 
Mit szknn nr akaUisnych u'iast'k obss'rw ujtf 

n nutiotruiif stwiiitjif iyib szizatki din nzaurnie 
b" prawincji Sichuan* hit pdiuot od Yunnan. 

, KNU POU'IEISZAJACE! 

ikx- (nizu.il.iH 

OXNO 
KEMTGENOWSKE3 

najezone kolcami, 
rogami i olbrzymimi 
klami giganty. 
Dowiemy si? sporo 
0 srodowisku w 
jakim zyty, o tym jak 
wtedy wyglqdafa 
Ziemia (od klimatu 
po uksztattowanie 
dwczesnych 
kontynentow]. Nie 
braknie tez 
najnowszych teorii 

dotyczqcych zagtady tych stworzen 
(plus kilka innych, dzis uwazanych za 
przestarzale, ale godnych uwagi]. 
Przekonacie si?, jak powstaly znane 
nam skamienialosci i jak wyglqda praca 
wydobywajqcych je paleontologow; 
zapoznacie si? tez z biografiami 
najstynniejszych badaczy dinozaurow. 
Dowiecie si? nawet, jakie dzwi?ki 
wydawaly dinozaury. Wszystko rzecz 
jasna zilustrowane rozmaitymi 
zdj?ciami, sekwencjami wideo, 
animacjami i wspomnianymi juz 
niepokojqcymi efektami dzwi?kowymi. 

Ale nie samq wiedzq czlowiek zyje, 
stqd w encyklopedii tej nie braklo 
odrobiny zabawy. Poczynajqc od 
quizow i prostych zadan - 
dopasowania tropu do danego 
dinozaura lub dobrania wtasciwych 
proporcji pomi?dzy cztowiekiem a 
prezentowanym jaszczurem, 
niepostrzezenie zaczynamy bardziej 
powaznq zabaw? - w paleontologa. 
Musimy zrekonstruowac szkielet 
wybranego dinozaura. W tym celu 
penetrujemy kilkupoziomowe 
stanowisko wykopaliskowe, odnajdujqc 
rozmaite kosci; kazdq musimy 
wydobyc, odpowiednio skatalogowad i 
okreslid jej wiekza pomocq 
specjalnych narz?dzi, a nast?pnie 
dopasowac do szkieletu, ktory 

rekonstruujemy. Co wi?cej, po 
zakonczeniu pracy mozemy,.. ozywic 
dinozaura. Prawie jak w Jurassic Park! 
I to nie koniec - zgodnie z wszelkimi 
kanonami filmu grozy dinozaur szybko 
wyrywa si? spod kontroli i zaczyna 
zwiedzac muzeum na wlasnq lap? (no 
bo nie r?k?), co dostarcza czasem 
mas? ciekawych emocji tym, ktorzy w 
mi?dzyczasie o nim zapomnieli. 
Mozemy nawet zabawic si? w 
tropiciela i ruszyc jego sladem. Na 
szcz?scie nie grozi nam tu zadne 
niebezpieczenstwo. No, moze procz 
nagle przyspieszajqcego pulsu, gdy z 
tropiqcego nagle zmieniamy si? w 
tropionego... 

Podsumowujqc - tradycyjnie juz musz? 
pochwalic wczesniej wspomniany duet 
za dobrq robot?. Encyklopedia 
Dinozaurow to rzecz, ktora powinna 
ucieszyc wszystkich fanow 
"straszliwych jaszczurdw" niezaleznie 
od wieku. Kazdy z nich (a wtasciwie “z 
nas”, bo i siebie zaliczam w to liczne 
grono) na pewno znajdzie tu wiele dla 
siebie. Prawd? powiedziawszy zaluj?, 
ze takich wydawnictw nie bylo wtedy, 
gdy chodzilem do podstawowki. Bo nie 
wykluczam, ze gdyby tak bylo, to 
siedzialbym teraz (zamiast przy 
komputerze w redakcji] gdzies w 
gorqcych piaskach pustyni Gobi, 
pracowicie odkopujqc szkielet 
triceratopsa... 

^ M 
Producent: 
OpIJmus PascaVDorOng 

Wymagania: 
406 DX/66, 0MB RAM, 
CDx2, Windows 3 x/95 

Internet: imp/'/www 

Dystrybutor: 
Optrmus 
tel. [010) Mini 

opm.pl 

El :rN*i IF'- - c;:.^ 
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erfastyczne przedszkole 
Smurfowe Przedszkole 

HeJ, dzlscil Jeili chcecie 

Zobaczye SmHPfAw las, 

ppzed skrsn diii zapraszam Was. 

A zatem konputar wtqczcie, 

tiwlQk podkPQfiGie i nsiadzcie 

Zaczynamif nowq opq!... 

Tak, tak - nie mylicie si|j! Po znakomitym Smuploteletranspoptepze urocze niehieskie 

ludziki zndw mm goscic na ekranach naszych monitoriw! Tym razem jednak main da 

zaalerowania najmtodszym cos wipcej niz tylko Swietnc zabawy... 
Gem.ini Smurfowe Przedszkole - 

gdyz tak nazywa si? 
nowy produkt 
Infogrames, opatrzony 
jednoznacznie kojarzqcym 
si? podpisem, Peyo - 

przynalezy do niezwykle popularnej 
obecnie rodziny multimedialnych 
programow edukacyjnych, Oczywiscie 
nie jest on przeci?tnym 
przedstawicielem tej bardzo obszernej 
obj?tosciowo grupy - mentorski ton, 
tak swietnie pasujqcy do powaznych 
encyklopedii i kompendiow nie najlepiej 
trafiafby do dzieci w wieku od 3 do B 
lat [a w takim wlasnie przedziale 
powinien miescic si? odbiorca 
Smurfowego Przedszkola). Dlatego tez 
oczywistym wydaje si? przyj?cie przez 

jego tworcow znacznie bardziej 
odpowiedniej w tym wypadku 
konwencji - "bawiqc - uczy, ucz?c - 
bawi". Oczywiscie nieco starsi 
wielbiciele mafych niebieskich ludzikow 
takze mog? si? z nim zapoznac, ale... 
niestety nie mog? obiecac im swietnej 

zabawy. To nie ten poziom wymagan... 
Zreszt? - o tym, ze jest to program/ 
gra naprawd? dla tych najmlodszych, 
dla tych, ktorzy na “komputerowej" 
drozce stawiaj? pierwsze, nieporadne 
jeszcze kroki, swiadczy najdobitniej 
fakt zamieszczenia na plycie 
dodatkowego programiku: 
“smurfowego11 samego w sobie 
tutoriala obslugi... myszy! 

Dosyc jednak o adresacie - zajmijmy 
si? samym produktem. I tu pierwsza - 
niestety niezbyt mifa - niespodzianka: 
cale Smurfowe Przedszkole miesci si? 
na az trzech, osobno sprzedawanych 

ptytach! Ich ilosc nie jest jednak 
wymuszona ogromn? obj?tosci? 
danych programu. Ten niezbyt 
fortunny dla klientow stan rzeczy 
spowodowany zostat swiadom? 
polityk? wydawnicz? tworcow: 
owszem, zgadza si?, ze mozna 
sprzedac jedno w jednym, ale mozna 
przeciez rowniez - jedno w trzech... 
Zatem: cala "programo-gra" dost?pna 
jest po zakupieniu trzech wzajemnie 
uzupetniajqcych si?, lecz nieznacznie 
zroznicowanych pod wzgl?dem 
oferowgnego stopnia trudnosci, 
"cz?^". Nie oznacza to jednak - na 
szcz?scie - ze nie mozemy pobawic si? 
tylko jedn? z nich - tak, ale... No coz, 
nie ma co owijac w baweln? - nie 
wystarczy ona na dtugo... Oczywiscie 
nalezy wziqc poprawk? na wiek czy 
“wyrobienie'1 psycho-motoryczne 
dziecka... Tym niemniej zastrzegam: 
ogolnie tego nie ma duzo!... 
Kazda z cz?sci - Ksztalty i Kolory, 
Mysl i Pami?taj oraz Cyferki i Literki - 
zawiera po pi?c “cwiczen 
edukacyjnych dla najmlodszych’1 (cytat 

z instrukcjih To troszeczk? 
pompatyczne i nad?te okreslenie 
oznacza nie mniej nie wi?cej lecz 
dokladnie to, ze s? to proste gierki, 
ktore zawierajq pewne walory 
edukacyjne. Nie bylem jednak w stanie 

namacalnie przekonac si? o ich 
uzytecznosci: raz, ze wiekowo z cal? 
pewnosci? nie tapi? si? na tzw. 
"zalecanego idealnego adresata”, a 
dwa, ze odpowiednio mlodych dzieci w 
moim najblizszym otoczeniu "jakos ci 
niedostatek”... Gierki sprawiaj? jednak 
bardzo przyjemne wrazenie, dost?pne 
s? w trzech poziomach trudnosci - z 
mozliwosci? plynnego przechodzenia z 
jednego w kolejny - i, jak sqdz?, 
rzeczywiscie "szlifuj?’1 m.in. 
rozpoznawanie ksztattow i kolorow, 
identyfikacj? wlasnosci figur oraz 
ruchu, koordynacj? r?ki i oka (to 
wszystko w cz?sci Ksztalty i Kolory), 
spostrzegawczosc orientacj? 
przestrzenn?, pami?c sluchow? i 
wzrokow?, zdolnosc logicznego 
myslenia (Mysl i Pami?taj) i wreszcie 
porownywanie ksztaltow i 
rozpoznawanie liter czy znaczenie liczb 
(jak tatwo si? domyslic - Cyferki i 
Literki), A zatem wypadatoby przyjqc 
za dobr? monet? zapewnienia autordw 
dotycz?ce ‘'edukacyjnosci11 i walorow 
dydaktycznych Smurfowego 
Przedszkola i - z kolei - zaj?c si? 
omowieniem znacznie latwiej 
postrzegalnej jego strony... 

A oto jak ma si? sama gra. Jej akcja 
rozgrywa si? w wiosce Smurfdw. To 
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wlasnie tutaj przyjdzie nam Cczy raczej 
nzeczonym cztero-, pi?ciolatkom) 
rozwi?zywac problemy jej 

mieszkaricdw, przy czym te ostatnie 
skonstruowano tak, by pelnily funkcje 
tak edukacyjne, jak i "rozrywkowe"! 
Dzi?ki temu s? one dla dzieci po 
prostu znacznie bardziej interesuj?ce. 
Przykladowo: mozemy pomoc 
Smurfowi Drukarzowi posegregowac 
literki, "ztozyc" z cz?sci kostium 
clowna Zgrywusa, pnzy pomocy 
tasucha i maszyny do robienia 
stodyczy zapakowac w pudeteczka 
okreslon? ilosc cukierkow i tak dalej, i 
tym podobne... Nie tylko jednak na 
gierkach konczy si? zabawa. Otoz 
wcielaj?c si? w jednego ze Smerfow 
zwiedzamy wiosk? i za pomoc? 
magicznej rozdzki Ckursora] badamy 
caly otaczaj?cy nas swiat. I wlasnie to 
ostatnie stanowi kolejnq atrakcj?: 
bowiem jezeli rozdzka zmieni si? w 
niebiesk? smurfow? r?k?, mamy do 
wykonania zadanie - jezeli zas zacznie 
si? jarzyd, czy raczej - sypac 
gwiazdkami, oznacza to, ze w tym 
danym miejscu kryje si? jakis ciekawy 
efekt - najcz?sciej zabawna animacja, 
i/lub fraza dzwi?kowa. Co ciekawe - 
zarowno “miejsca”, jaki "smaczki” 

zmieniaj? si? w zaleznosci od tego, 
ktor? cz?sci? gry aktualnie si? 
zajmujemy... To wszystko zas 
znakomicie ulatwia wejscie dziecka w 
rol? Smurfa, co warunkuje nie tylko 
doskonat? zabaw?, ale i maksymalne 
skupienie si? na tym, co si? dzieje na 
ekranie. Zreszt? utozsamianie si? 
naszego "idealnego adresata 
programu" z bohaterem gry jest 
wr?cz wymuszone! Temu celowi sluzy 
bowiem powszechne okreslanie go 
mianem "Smurfa": w ten sposob 
zwracaj? si? do gracza wszyscy - 
pocz?wszy od Papy Smurfa, ktory w 
tym przypadku petni rowniez rol? 
przewodnika i ewentualnego 
"podpowiadacza", az po wczesniej nie 
znanego mi Smurfa Farmera. Ogolnie 
wi?c jest to prawdziwy i tak bardzo 
ekscytuj?cy dzieci swiat... Swiat - jak 
zwykt okreslac go zly czarownik 

Gargamel (ktorego tu niestety brakl - 
matych niebieskich paskud... 

Gale Smurfowe Przedszkole zostalo 
starannie spolszczone. Jezeli zas 
mialbym ocenic prac? tylko "ekipy 
lokalizacyjnej", to... No coz - wykonata 
ona bez przesady dobry kawal 
rzetelnej robotki. Teksty'mowione 
"przez" Smurfy pasuj?, s? wtasciwe, 
no... moze jedynie - jak dla mnie - 
odrobin? bez polotu, Oczywiscie nie 
mozna przy tym zapomniec, ze 
program skierowany jest do malych 
ludzi i niepotrzebne udziwnienia i 
ekstrawagancje mogtyby jedynie 
zaszkodzic. Istnieje jednak pewna - z 
calym szacunkiem dla pomyslodawcy - 
fatalna "idea", ktor? wr?cz zmuszony 
jestem napi?tnowac! Otoz w tak 
przyjemnym nastroju smurfowej wioski 
straszliwym zgrzytem staje si? zwrot 
"SmurfoPolo"!.., Na wszelkich bogow 
- a coz to za dziwo?!? To wr?cz - no... 
nieeleganckie mieszac urocze Smurfiki 
ztym ohydnym [bleee!...) Disco, 

Skoro juz przy tym jestesmy... 
Chcialbym zwrocic uwag? na kilka 
innych mankamentow... Pierwszym - 
nieco bye moze dyskusyjnym - jest to, 
ze z "bajkowych” gtosdw pozostaly 
zaledwie trzy: Smurfetki, Papy Smurfa 
i Wazniaka! Data reszta Smurfow mowi 
w catkowicie nie znany dzieciom 
sposob! I nie wydaje mi si?, by byta to 
transformaeja na lepsze... Nie koniec 
na tym - zmiany dotkn?ly bowiem nie 
tylko aktorow uzyczajqcych swych 
glosow matym, niebieskim ludzikom, Az 
trudno wyobrazic sobie moje 

zaskoczenie w chwili, gdy 

dowiedziatem si?, ze, wspomniany juz 

zreszt? przed chwilq, Wazniak 

przemianowany zostal na... M?dral?! 

No - co jak co, ale akurat tego nie 

powinno si? modyfikowac - tego typu 

dzialania nie s? latwo akceptowane 

przez dzieci,.. A z drugiej strony - 

moze to ja nie orientuj? si? juz tak 

swietnie w bajkowych "realiach", jak 

niegdys?... 

A wracajgc do tematu: nieco irytuje 

rowniez to, ze gra dost?pna jest 

wytqcznie w rozdzielczosci B40 na 

480 pixeli i zaledwie 256 kolorach! Te 

ostatnie - co prawda - s? jednak tak 

dobrane, ze niemalze nie widac 

"kropek11 odmiennej barwy, czasem 

jednak paskudnie wylaz?,.. 

Co - ogolnie duzo? No nieee! A nawet 

jesli, to - jak to si? mowi - nie ma rozy 

bez kolcow... 

Podsmurfowujgc... czyli, po ludzku, 

podsumowuj?c: Smurfowe Przedszkole 

niewqtpliwie stanowi smaezny k?sek, i 

to zarowno dla maluchow, jak tez 

ambitnych rodzicow. Otrzymujemy 

bowiem zarazem i interesuj?c?, 

dostosowan? do poziomu dziecka gr?, 

jak i niezly - jak sqdz? - program 

edukacyjny. Jednym stowem: takie 

komputerowe "dwa w jednym". Dzi?ki 

temu zas "maty Smurf" graj?c, chc?c 

nie chc?c - "potyka" pewn? porej? 

wiedzy... I szkoda tylko, ze ten ogolnie 

kapitalny zamyst "rozbity" zostal na 

trzy cz?sci - za kazd? z nich trzeba 

bowiem przeciez zaptacic... 

Tak czy inaezej - jezeli jednak spelniamy 

obydwa warunki: posiadamy i 

komputer, i... male dziecko, z cal? 

pewnosci? warto zastanowic si? nad 

zakupem tego smurfastyeznego - 

wowczas - programu. Szczerze 

polecam! 

I - jak mawia Papa Smurf - milego 
smurfowania! 

— t - Praducant: 

lj)lKiQran!0S Mullimedia 

Wymagania: 
mm. 

Dystrybulor: 
Mirage 
tel (022)6179321 

Internet: htlp://wwwinlogrames.com 
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kapady i wypady 
uwagi na tym, co 
dzieje si? na ekranie. 
Z kolei system 
przeplatania si? 
rozrywki i edukacji 
sam z siebie 
powoduje, ze trudno 
si? cal^zabaw? 
znudzic b?dz zm?czyc. 

i LJ S3i T *M r 
Album IW»j ImVU ^biItv-i 

Dookota Sswiata 

Do bardzo wysokiego poziomujakoSci 

programy sygnowane "multimedialna" 

sown • znakiem handlowym lirmy Optimus 

-zdazylyjuz nas przyzwyczaic. Mimo 

wszyalkozaskakujacy byt dla mnie 

przypadek multimedialnego, 

inleraktywnego przewodniha pa kwiecie: 

programu Dookota Swiata. I to wcale nie 

dlatego, ze mamy tu do czynieoia z czyms 

zrohionym wyjgtkowo latalnie. Wrgcz 

przeciwnie - jest bardzo dobry... ale to 

nie wszystko! Ida jego przykladzie 

bowiem dobitnie uwidocznia sip fakl, ze 

OpUmus nie poprzestat "jedynie" na 

jakosci, nie znlrzymal sip na swej drodze 

dn klienta, ze wciqz probuje czegos 

nowego... 
Jacek Smolinski I dlatego tez nie mozna dziwic si? 

niecodziennym, b?dz co b?dz, 
rozmiarom boxu. To wielkie pudlo 
zawiera bowiem - oprocz 
tradycyjnych komponentow 
skladowych programu 

komputerowego - kompaktu i karty 
rejestracyjnej - takze spor? ilosc 
materiatdw promocyjnych. Przede 
wszystkim: T-shirt z nadrukowanym 
globem ziemskim, okrqzajqcym go 
samolotem i napisem - Optimus 
Pascal, Ha, to nie wszystko! Oprocz 
niego mlody uzytkownik Dookola 
Swiata otrzyma barwn? odznak?, 
dzi?ki ktorej wszyscy jego znajomi 
b?d? mogli rozpoznac w nim Odkrywc? 
Swiata; niewielki plakat i wreszcie... 
kapitalnq uktadank?! Oczywiscie cafy 
ten "ekwipunek mtodego podroznika” 
pozostaje w klimacie calego programu 
- nic "od rzeczy". I tu brawa za 
pomys!, gdyz jak dotychczas z tak 
konkretnym podejsciem producentow 
do tego typu - niby jak najbardziej 

zb?dnych, a jednak niesamowicie 
cieszqcych - gadzetdw jeszcze si? nie 
spotkatem! I pozostaje miec nadziej?, 
ze tak dobrego pierwszego wrazenia 
nie przekresli cena kompletu... 

No i pi?knie. To byty jednak tylko 
dodatki. A co z samym programem?! 
Ha - wiemy juz w zasadzie wszystko. 
Powtorz? jednak: Dookofa swiata to 
multimedialny i nie pozbawiony 
elementow interakcji przewodnik- 
atlas-kompendium wiedzy o swiecie, 
przeznaczony raczej dla mlodszych 
fanow komputera. Z takim zas 

podejsciem do sprawy wi?z? si? 
pewne uproszczenia w uj?ciu tematu. 
Tym niemniej nie s? one na tyle 
powazne, by dziecko nic z zabawy z 
programem nie wynioslo - co to, to 
nie! Sam osobiscie bylbym 
zadowolony, gdybym wiedzial 
wszystko, co zawarte jest na krqzku z 
Dookota swiata: Sama wiedza zas, 
mimo swej nieledwie 
powierzchownosci, podana jest w tak 
rewelacyjny sposob, ze wr?cz 
wymusza zapami?tywanie - glownie za 
spraw? uruchamiajqcych si? po 
klikni?ciu na dany element 
wymownych animacji. To wtasnie one 
odpowiedzialne s? za koncentracj? 

Nasze podroze po swiecie zaczynaj? 
si? w sposob najbanalniejszy z 
banalnych: we wtasnym pokoju. Jego 
wystroj przypomina nam jednak 
dobitnie, ze jestesmy tu tylko - niejako 
- gosciem. Oklejone lotniczymi 
nalepkami walizki, porozrzucane na 
tapczanie ubrania, porozwieszane 

plakaty zwierzqt, a nade wszystko 
ogromna scienna mapa swiata, 
przypominaj? o tym, ze celem zabawy 
s? wojaze. By moc podrozowad, 
niezb?dny jednak staje si?, tak jak w 
realnym zyciu, paszport. Tu 
otrzymujemy go na wst?pie gry. Po 
wpisaniu wen (dzieci?cymi kulfonami] 
danych personalnych i wyborze 
reprezentujqcej nas fizjonomii, 
uprawniac b?dzie on nas do eskapad 
po catym ziemskim globie. Co wi?cej, 
stanie si? on nieoceniony takze w 
momencie, gdy zamarzy si? nam 
dyplom Odkrywcy Swiata. Wtasnie w 
paszporcie bowiem “kolekcjonowac" 
b?dziemy pieczqtki potwierdzajqce 
odbycie kazdej z dziewi?tnastu 
przewidzianych przez regulamin 
Odkrywcbw podrozy. 

Te ostatnie zas wykonywac mozemy 
b?dz za pomoc? samolotu, b?dz 
statku. Oczywiscie nie oznacza to, ze 

nie mozemy przeskoczyc, powiedzmy, z 
Europy wprost do Australii. Skqdze 
znowu, Mozna by rzec wr?cz, ze caty 
swiat rownoczesnie stoi przed nami 

otworem... Nie ma zatem przeszkod 
by realizowac wtasny plan 
podrozowania - przyktadowo: przez 
caty czas skaczqc o sektor w prawo, 
idziemy na wschod, W ten sposob - 
zakladaj?c ze zacz?lismy w Polsce - 
przejedziemy przez Republik? Rosyjsk?, 
Japoni?, Ocean Spokojny, Alask?, 
Kanad?, dunsk? Grenlandi?, Atlantyk i 

zachodnie panstwa Europy, po czym 
spokojnie wrocimy do domu, Niby nic, 
a ile doswiadczeii, ile naklejek do 
albumu, ile pocztowek wystanych do 
domu... Wtasnie - dodatkow? i 
niezwykle atrakcyjn? mobilizacj? dla 
mtodego Eksplorera b?dzie 
niew?tpliwie mozliwosc 
kolekcjonowania naklejek "cudow” i 
"dziwdw" swiata... Zas wczucie si? w 
rol? podroznika ufatwione zostanie 
poprzez opcj? posytania do domu 
pocztowek z pozdrowieniami. Po 
powrocie znajdziemy je na korkowej 
tablicy we wtasnym pokoju. 

Sama zas mapa okreslonego wycinka 
terenu rowniez prezentuje si? 
niezwykle zach?caj?co: barwna, 
plastyczna z wyeksponowanymi 
elementami typowymi dla danego 
regionu. Wsrod tych ostatnich - 
wspomniane juz wczesniej elementy 
aktywne. A od zwicjzanych nieodtqcznie 
z nimi naprawd? zabawnych animacji 
w progrannie az si? roi - scena 
przeciskania si? statku przez Ciesnin? 
Panamsk? jest po prostu 
rozbrajajqca... Oczywiscie jednym 

rm.. i 
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rzekotka drzewna ITe zabki zyjqce na drzewuch 

zamieszkujq Europe, 

^ Ameiykf Poludniowq 

i Anieryk^ Srodkowq. 

Rzekotki poludniovvo- 

amerykanskie wyst^pujq 

w lusaeh deszczowych 
r 

WmC AJImin \lupu 4%viaibi Pcmsiwa Tuuj poknj Jmicks Wtili^ka 

opis, Dodatkowo w samym juz tekscie 
takze wyst?puj? znaczqce wyrazy - 
Iqcza hyperlinkowe. W ten sposob 

czasem mozemy naraz miec otwartych 
kilka okien powigzanego ze sob? jakims 
okreslonym slowem tekstu... 
Wszystkie teksty sq oczywidcie 
czytane przez lektorow. 

Na zakonczenie musz? przyznac, ze 
wrpcz nie jestem w stanie opisac 
wszystkich mozliwosci i smaczkow 
prognamu: dodatkowych edukacyjnych 
gier, animowanych filmtiw, funkcji 
indeksu... Zreszt? nie na tym polega 
moja rola. Ogolnie jednak nzecz 
ujmujqc: Multimedialne wypady i 

eskapady Dookoia Swiata to naprawd? 
swietny interaktywny program 
uzytkowy dla dzieci. Zresztq... nie 

tylko. By nie szukac daleko, ja sam 

takze sp?dzilem z nim dobrych kilka 

nadprogramowych godzin. I - wierzcie 
mi lub nie - nie zatujq ani jednej 
chwili... 

PrDducent: 
Ooriing Kinderley / 
Optimus Pascal 

Wymagania: 
486SX, 4MB RAM, CDx2. 
Windows 95/3.1 

Internet: hitp://www 

Dystrybutor: 
Optimus Pascal 
(el (018) 437797 

onel.pl 

fL^EEJ 

klikni?ciem mozemy zmienic system 
podglqdu mapy i obejrzec jq "i 
politycznego punktu widzenia". 
Wowczas to rowniez uzyskujemy 
dost?p do podstawowych danych 
dotyczqcych “klikni?tego" panstwa. 

Co ciekawe - bqdziemy mogli 
dowiedziec si?, ile czasu zajqloby 

"strawersowanie" terytorium kraju 
(pieszo, samolotem, samochodem), 
obejrzec flag?, a w niektorych 
przypadkach takze wysluchac hymnu 
panstwowego. 

I wreszcie dochodzimy do kwestii 
walorow edukacyjnych Dookoia 
Swiata. Otoz kazdy aktywny element 
obrazu, czy to wyszczegolniony 
czerwonym kolorem napis, czy tez 
wyodr?bniony zmieniajqcym si? 
ksztaftem kursora rysunek, zawiera 
swoj w miar? dokladny, interesujqcy 
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adami Gutenberga 
PrintMaster Gold Suite 4.0 

"ObowlQikowy" w wielu rodzajach 
drukarck pakiet PrintMister z kuzni 
Mindscape odlateieszysie niistaknqcym 
powQdziniem i odbiorcow. Kolejne, 
zniczflie bardziej rozbudowane wersje 
aplihaej! aiajq co raz wiqksze 
mailMcl, dziqki kldryai PriatMaster 
stale slq pawaiaq propozycjq dla 
wymasajqcego, wspbtczesnego 
czlawiefta. Takiai spetniajqcyai niemal 
wszyslkia oszekiwania programem jest 
aajaomza wersja program# PriiHMastor 
Gold DelUM and PrintMaster Publishing 
Me Version 4 (Ufff!), ktora zawiera w 
sable olbfzyrai pakiet malerialow 
gralicznyeh oraz niesamowicie 
razhudowane aarzqdzia edytorskie. 

Inquisitor PrintMaster Gold zostal 
pomyslany jako narz?dzie 
profesjonalne a zarazem 

tatwe w obstudze. 
Przekonamy si? o tym w 
chwil? po zainstalowaniu 

aplikacji, gdy przywita nas mily kobiecy 
gfos wyjasniaj?cy przeznaczenie 
poszczegolnych dziaiow. W kazdej 
chwili mozemy rowniez si?gn?c do 
umieszczonego w menu pliku pomocy, 
w ktorym dokladnie opisano i 
zobrazowano wszelkie dost?pne w 
programie narz?dzia. Dodatkowo 
mozemy zajrzec do podzielonej na 
dziaty tematyczne, przejrzystej 
instrukcji, ktor? odnajdziemy 
wewnqtrz pudetka z PMG. 

Na tytutowej stronie programu 
mozemy wybrac tryb pracy, jak sobie 
zalozylismy. Zajrzymy np. do katalogu 
Ready-Made, gdzie przygotowano 
ponad 2,300 gotowych projektow 
(f?cznie z tekstami, ktore zreszt? 
mozna poczytac, otwierajqc specjaln? 
przegladark?). Brand New pozwoli 
wybrac typ dokumentu, ktory chcemy 
edytowac. Lista mozliwych do 
wykonania dokumentow jest naprawd? 
imponuj?ca. Poczynaj?c od niemal 
standardowych kalendarzy, dyplomow, 
certyfikatow roznorodnych kart 

okolicznosciowych, poprzez broszury, 

plakaty, koperty, naklejki, faxy, 
biuletyny, karty e-mail, okladki do 

kompaktow czy kasety video. 
Przykladowych kategorii jest zresztq 
znacznie wi?cej i w zasadzie obejmuj? 
one wszystkie dokumenty, ktore 
powstaj? w domu i w firmach. 
Szczegolnie przypadla mi do gustu 
dose rozrywkowa forma prezentaeji 
(Fun Photos], gdzie do gotowego, 
zabawnego zdj?cia przedstawiajqcego 
jakqs postac (np. kosmit?], mozemy 
bardzo tatwo dodac nasz? twarzyezk?. 
Oczywiscie biblioteka zawiera takich 
zdj?c bardzo wiele, co umozliwia 
niezl? zabaw? i poeksperymentowanie 

za pomoc? narz?dzi, ktore zazwyczaj 
dost?pne s? jedynie w programach w 

rodzaju Paint Shop Pro. 

Na stronie znajduj? si? jeszcze cztery 
ikony. Your Projects umozliwia 
rozpocz?cie pracy z programem 
samodzielnie (bez korzystania z 
gotowych szablonow), Najpierw 
pojawi si? jednak ciekawie 
zaprojektowana przeglqdarka (Project 
Gallery], w ktorej b?dziemy mogli 
przejrzec dotychczas wykonane 
projekty, wzgl?dnie wybrac w 
zaleznosci od potrzeb niezb?dne 
“ilustracje” do naszego nowego dziela. 
Znajdziemy tu zarowno konkretne 
dzialy, w ktorych umieszczono kilkaset 
propozycji z danego tematu (np. w 
katalogu People zawarto m.in, 
podkatalog Women, w ktorym z kolei 
znajduj? si? bardzo ladne zdj?cia..J. 
Przeglqdarka umozliwia nawet 
odnalezienie obrazkow wykonanych 
odmienn? technik? malar-sk?. Mozemy 
rowniez przejrzec zbiory, za kryterium 

obieraj?c "uczucia", ktore maj? 
wyrazac fotki (np. zdj?cia 
sentymentalne, wesole, smutne itpJ 
W sumie w programie znajduje si? 
ponad tysi?c zdj?c w wysokiej 
rozdzielczosci oraz dziewi?c tysi?cy 
grafiki rysunkow. Bardzo ciekawym 
rozwiqzaniem ulatwiaj?cym prac? jest 
Adress Book, czyli swoista baza 

teleadresowa. Oprocz podstawowych 
danych czyli: imi?, nazwisko, adres, 
telefon, fax itd. wpiszemy rowniez 

szczegolowe informaeje jak data 
urodzin, imienin oraz wtasny 
komentarz. Program umozliwia takze 
wklejenie do bazy zdj?cia danej osoby. 
Oczywiscie mozliwe jest przeglqdanie, 
sprawne wyszukiwanie danych w 
oparciu o zdefiniowany kluez (np. imi?, 
nazwisko, itd.). Po co wlasciwie to 
robic? Po pierwsze zaadresowanie 
koperty czy faksu nie b?dzie wymagalo 
wowczas specjalnych ceregieli. 
Wystarczy, ze raz okreslimy schemat, 
zestaw umieszczanych standardowo 
na kopercie informaeji, a PMG 
samodzielnie wykona cat? prac? - 
wystarczy jedynie wybrac osob?, do 
ktorej wysylamy wiadomosc. Po 
drugie mozemy posluzyc si? 
programem jako swoistym 
terminarzem, zaznaczaj?c informaeje o 
danej osobie. Skorzystamy z tej opeji, 

gdy czeka nas bardzo wazne 
spotkanie, o ktorym nie mozemy 
zapomniec, moze to bye rowniez 
"alarm”, gdy ktos bliski ma wlasnie 
urodziny. Ostatecznie w komentarzu 
zawrzec mozemy dowolny tekst, ktory 
przeczytamy w okreslonym czasie (np. 

info, ze zbliza si? czas na splat? 
kolejnej raty lub odebranie pozyezki 

znajduj? si? najswiezsze informaeje o 
PrintMasterze. Warto podkreslic, ze 
Mindscape bardzo rzetelnie 

przygotowalo swoj? ofert?, 
umieszczaj?c na stronach ciekawe 
screeny, dodatkowe moduly, 
kompletn? informacj? o najnowszych 
programach. Za pomoc? Interku 
b?dziecie mogli rowniez dokonac 
upgrade programow, co przynajmniej 
ze wzgl?dow finansowych na pewno 
si? optaca. 

Kiedy zdecydujecie si? na rodzaj pracy, 
okreslicie dokument, ktory chcecie 
wykonac, PMG uaktywni pulpit 
edycyjny. Przejrzysta, windosowa 
struktura pulpitu pozwala na 
btyskawiczne zorientowanie si? w jego 
uktadzie. Jak zwykle w rozwijanym 
pasku menu znajduje si? zestaw 
wszystkich dost?pnych opeji. Ponizej 
odnajdziecie ikonki najcz?sciej 
uzywanych funkeji. 

Podczas pracy z PMG przekonalem 
si?, ze jest on na tyle wszechstronny, 
iz umozliwia wlasciwie wi?kszosc 
prostych dzialan, ktore do tej pory 
wykonywac musialem za pomoc? 
PageMakera, Photoshopa, jak rowniez 
edytora teksow (np. Worda). 
Zatozylem sobie mianowicie szczytny 

i S PijiiUkhitw Cmd (■’UJHUhth}Su** p IttuiUrUf, ~cHf3EJ 
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itd.) Program po prostu wyswietli 
nam stosowny komunikat i zaskoezy 

kakofoni? dzwi?kow. 

Strona tytutowa posiada jeszcze jedn? 

niewinn? ikonk?. Gdy klikni?cie na 
Internet, natychmiast pot?czycie si? 
ze stron? Mindscape, na ktorej 
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Programy uzytkowe 

cel wykonania za pomoeg programu 
gazetki obrazujgcej zycie redakcji. 
Jak si? okazato jest to zupelnie 
mozliwe, co widac [mam nadziej?) na 
screenach. Oznacza to ni mniej ni 
wi?cej, ze zaintenesowani mogg bez 
wi?kszych trudnosci uzyc PMG do 
takich wlasnie celow i "zlozyc" za 
jego pomoeg np. gazetk? szkolng. 
Oczywiscie, mimo wszystko 
Pagemaker oferuje nam znacznie 
bogatsze, bardziej pnofesjonalne 
rozwigzania, ale program ten 
kosztuje grubo ponad 2 tys. zfotych, 
co przy 50 funtach (na dzisiaj ok. 
225 ztotych) za PMG jest na pewno 
sporg roznicg. 

Przede wszystkim mozemy 
PrintMastera G, uzyc jako edytora 
tekstow. Jezeli korzystamy z 
gotowych szablonow, czcionka, jej 
rozmiar, kolor b?dzie dobrany do 
formy dokumentu. Nieco inaczej 
sprawa wyglgda, gdy postanowimy 
zaprojektowac cos samodzielnie. 
Przy okazji nalezy podkreslic, ze 
program umozliwia sprawdzenie 
tekstu pod wzgl?dem poprawnosci 

ortograficznej. W okienku 
identycznym jak okno Pisownia w 
Wordzie, pojawi si? bl?dnie napisany 
wyraz oraz kilka propozycji ze 

slownika umieszczonego w 
programie. Nie mozemy jednak 
skorzystac z innego slownika, ktory 
mamy zainstalowany na komputerze, 

a szkoda. 
Na pulpicie umieszczono zestaw ikon 

umozliwiajgcych szybkie wykonanie 
dowolnego tekstu. Oczywiscie 
standardowo wybierzemy opcj? 

tekst, klikajgc na ikonk? z literg "T". 
Powyzej umieszczono ikony 
umozliwiajgce pogrubienie tekstu, 
podkreslenie, zmian? na kursyw?. 
Mozemy oczywiscie wybrac rowniez 

schemat ukladu tekstu [od lewej, 
centralnie, od prawej, " w siupku”]. 
Ponadto mozliwa jest zmiana na 
dowolny kolor czcionki, skorzystamy 

rowniez z palety efektow specjalnych, 
Podstawowym b?dg same czcionki, 
ktorych jest okofo 100 rodzajow, przy 
czym niektore sg naprawd? bardzo 
widowiskowe. Niestety bardzo 
ciekawe wzory w wi?kszosci sg nie do 
wykorzystania, bo nie ma w nich po 
prostu polskich znakow (dobrze 
przynajmniej, ze nie ma problemow z 
wykorzystaniem czcionek, ktore mamy 
w Windows - True Type). Ponadto 
mozemy dowolnie modyfikowac 
czcionki, operujgc w dwoch kolorach 
(dodajgc odmiennego koloru 
obwodk?), jak rowniez zmienic kazdy 
napis na przestrzenny, dodac mu cien 
lub kolorowg smug? tta« Oczywiscie 
wszystkie efekty posiadajg szereg 

dodatkowych opcjL 

Oprocz tekstu niezb?dna jest 
wlasciwa oprawa wizualna. W 
wypadku listu ograniczymy si? bye 
moze jedynie do zaprojektowania 
ciekawej, nieszablonowej papeterii 
(kilkaset wzorow, ramek itp.), ale 
jezeli wykonujemy materialy 
reklamowe, broszurk? lub gazetk? 

szkolng, nie moze zabrakngc wzorow, 
ktore nalezy pozniej wlasciwie 
opracowac, "utozyc" na stronie. 
Oczywiscie mozemy korzystac z 
wszystkich materialdw graficznych 
znajdujgcych si? w programie, jak 

rowniez z plikow eksportowanych. Tu 
autorom nalezy si? duzy plus. 

Program czyta najbaordziej popularny 

formaty grafiezne (BMP, PCX, TIF, GIF, 
PSD, WMF, Kodak Photo CD), co 
umozliwia wklejenie praktyeznie kazdej 
fotki czy rysunku. Projektujgc stron? 

Mindscape ma rowniez innq propozyej? die odbiorcow. Za trzydziesci funtow 
zakupic mozna plytk? zawierajqcq najbardziej klimatyezne zdj?cia ze zbiorow 
National Geographic. Na plycie znajdziecie zgrabnq 
przeglqdark?, ktora umozliwi szczegolowy wybor 
z palety 3000 fotek, oczywiscie w bardzooo 
wysokiej rozdzielczoscL Co ciekawe, 
znajdziecie ma plytkach rowniez polskie 
akcenty... szczegolnie podobala mi si? fotka 
na ktdrej rozesmiana mlodziez w granatowych 
garniturkach i czerwonych krawacikach 
powiewa sztandarami na tie fajnego hasla: 
Mlodziez Sifg Narodu. Czy to nie budujqce?! 
Gratisowym dodatkiem (wg. zasady 
akwizytorow) jest druga niebieska plytka 
zawierajgca ni mme| ni wi?cej samego 
PrintMastera! Niestety wspomniany programik 
jest w wersji Classic, czyli pozbawiony najbardziej 
ciekawych bajerow z PM Gold. Nie znajdziecie m.in. Photo Enhancent, Cartoon- 
o-Matic, jak rowniez mnostwa ciekawych szablonow. W New Project zabrakfo 
natomiast Fun Photos, Matching Sets, Newsletters, Brochures. Nie ma takze, 
0 ZGROZO! - Adress Book, czyli podr?cznego kapownika lub inaczej Czarnej 
Teczki z aktami Bolka, Stefana i innych znajomych. Jak widac Classic, jest w 
rzeezy samej klasykiem, ktory powinien wylgdowac w muzeum. Oczywiscie 
mozna dyskutowac z tym poglgdem jako argument przytaczajgc np, cen?, a 
wipe najlepiej sami zadecydujecie czy warta skorka wyprawki! 

mozemy dzi?ki mozliwosciom 
programu dowolnie skalowac dany 
obiekt, wykorzystac zestaw opeji 
umozliwiajqcych jego obrot do 
zamierzonej pozycji (rotate, flip, 
mirror). Przy kilku znajdujgcych na si? 
na planszy obiektach (ktore nakladajg 

si? na siebie), kolejne warstwy 
mozemy bardzo szybko "wyciggac" za 
pomoeg szybkiego klikni?cia na 
odpowiednig ikon?. Oczywiscie 
zaplanujemy podlew (tto), okreslimy i 
ulozymy warstwy. Aby strona byla 
czytelna rozdzielmy tekst i obrazki za 
pomoeg dowolnie okreslonych przez 
uzytkownika linii, chociaz tu rowniez 
mam pewne zastrzezenia. Linie mogg 
bye dowolne, nie ma jednak 
przerywanych. Nie jest to wielka 
rzecz, ale nieco jednak drazni. 

Nieco wi?cej profesjonalnych narz?dzi 
utatwiajgcych obrobk? plikow 
graficznych znajduje si? w nowej 
aplikaeji (jest ona dost?pna jedynie w 

wersji PrintMaster Gold) 
PhotoEnhancer. Program umozliwia 
wlasciwie wszystkie operaeje, jakich 
dokonujemy za pomoeg Paint Shop 

Pro, a na dodatek posiada rowniez 
palet? bardzo ciekawych filtrow, 
Nawet banalne zdjgcia z nudnych 
prywatek nabiorg za jego pomoeg 
ciekawego wyglgdu i atrakcyjnej 

formy. 
Specjalny dodatkiem jest rowniez dose 
nietypowa aplikaeja Cartoon-o-Matic. 
Z zestawu pociesznych rysunkow 

przedstawiajgcych smieszne ‘'buzki" 
mozemy wybrac sobie jedng i dokonac 

swoistego morfingu. Uproszczone 
narz?dzie, ktore przypomina mi nieco 
pakiet Kais Power Goo, pozwala na 
zmianp gabarytow naszyeh 
rysunkowych bohaterow. Za pomoeg 
suwakow zmienimy rozmiary nosa, 
oczu, ust i innych "elementow" 
smiesznych ludzikow, a poniewaz 
kombinaeji jest naprawd? tysigee, przy 

odrobinie dobrej woli zrobimy 
karykatur? kazdej znanej nam osoby. 

PrintMaster Gold wydaje si? bye 
narz?dziem w pelni spelniajgcym 
oczekiwania wi?kszosci potencjalnych 
uzytkownikow komputera. Przejrzysta 

struktura, duzo opeji, latwa obstuga 
to zaleta produktu z Mindscape. 
Bardzo waznej jest rowniez, ze 
program nie ogranicza do 
wykorzystywania wlasnych plikow. 
Jezeli mamy tylko biblioteki ciekawych, 
samodzielnie wykonanych obrazkow 

zapisanych chocby w BMP, mozemy 
ich bez problemu uzyc (kopiujgc np. 
plik do schowka, a nast?pnie wklejajgc 
w przygotowane miejsce na 
projekeie). PrintMaster Gold na 
pewno zasluguje na wysokg ocen? i 
wydaje mi si?, ze dziewigtka nie b?dzie 

wcale zawyzong notg. 

^ACT Iff 
Producent: 

Mindscape 

Wymagania: 
m DX 100, 8MB RAM 
CDx2 Windows 95/3 1 

Dystrybutor: 
'Mindscape 
lei (0044) 1444246333 

IntBmet: hllp://www mindscapeuk com 
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Programy uzytkowe B4 

Zostan muzykiem! 
New Beat 2000 

Czypamliilacie program "New Beal 
Trance Mission"? Oloz wtaSnie nkazola 
alp lego kolejna wersja pod nazwg "Beal 
2000". Ci, klarzy nigdynie mieli do 
czynlonia z poprzednim produktom Aludra 
Software pownio zostonowiajg sip, co lo 
wtaiciwio jest? B2000 lo kardzo prosty 
program Mzyczny przeznaczony dla 
wszysthich, ktiirzy chcieliby robic muzykp 
na swych domowych kompoterkach, ale 
zopelnie ole majp pojpcia, jak sip do lego 
zabrad i mgczy ich straszliwie grzebanie 
w niitkaeh f innych lego typu 
traekeroiqrch znaczkach. Soria New Boot 
rozwipzuje wszystkie te problemy - in 
bowiem wszystko dzieje sip praktycznie 

93 
Adam Skorupa Wlasciwie to trzeba 

by rzec, ze B2000 
nie jest pnogramem 
a zestawem trzech 
pnogramow 
tworz?cych jedn? 

cafosc. Pierwszy z nich i najwazniejszy 
to Beat 2000, stuz?cy do sktadania i 
miksowania sampli w gotowy utwor, 
kolejnym jest Audiomatik, ktdry 
umozliwia samplowanie (czyli sci?ganie 
dzwi?kow z zewn?trznych zrodet 
takich jak CD, magnetofon czy 
mikrofon] i obrobk? barw w celu 
dalszego wykorzystania w glownym 
module. Trzeci element B2000 to 
Drumatik, ktory, jak sama nazwa 
wskazuje, sluzy do tworzenia 
sekwencji perkusyjnych, 

BEAT 2000 
Uruchamiaj?c ten program, naszym 
oczom ukaze si? cos na ksztatt 
futurystycznego stotu mikserskiego z 
duz? ilosciq klawiszy w srodkowej 
cz?sci ekranu. Taki widok moze troch? 
przerazic uzytkownika, ale wbrew 
pozorom obstuga programu jest 
bardzo prosta. Beat 2000 jest 
calkowioie spolszczony, wi?c nie b?dzie 
problemu z odgadni?ciem 
zastosowania poszczegolnych 
gadzetow. Najprosciej rozpocz?c 
zabaw? od wczytania jednego z wielu 

Skorupa 

Jeden z najlepszych muzykow tzw. 
sceny komputerowej w Polsce i na 
swiecie Laureat krajowych i 
zagranicznych konkursow, parties 
itp. Autor oprawy muzycznej do 
wielu polskich gier i programow 
uzytkowych (m.in. Lew Leon, Clash). 
Czfonek zespotu Aural Planet (ich 
debiutancki kompakt byl 
prezentowany na famach naszego 
pisma). 

dost?pnych bankow instrumentow 
(tzw. Piosenek). Program oferuje 
kilkanascie roznych gotowych 
zestawow, prezentuj?cych rdzne style 
muzyczne. Poprzedni program Aludra 

Software nastawiony byl glownie na 
tworzenie muzyki techno i oferowat 
gtownie banki z ostro brzmi?cymi 
analogowymi basami i szybkimi 
syntetycznymi perkusjami. Beat 2000 
zostat znacznie bardziej rozbudowany i 
oferuje nam "piosenki” jazzowe, 
popowe, rockowe, a takze... 
symfoniczne. No, no! Tworcy podzielili 
prdbki na dwie grupy - gorsze 
jakosciowo (zsamplowane w 
cz?stotllwosci 22KHz), przeznaczone 
dla uzytkownikow stabszych maszyn z 
mat? ilosci? Ram, oraz wysokiej 
jakosci (44KHz), dla wszystkich tych, 
ktorzy posiadaj? komputery klasy 
PI 00 lub lepsze. Po zaladowaniu 
wybranego banku, pod kazdy z 20 
klawiszy zostanie przypisana jakas 
krotka, zap?tlona sekwencja (pod 
jeden linia basowa, pod inny perkusja, 
pod jeszcze inny smyczki itd.) Teraz 
wystarczy tylko wcisn?c opcj? 
Nagranie i poprzez wciskanie i 
wyciskanie klawiszy uzyskamy swoj 
pierwszy wlasny mix. Proste, prawda? 

Kolejne sekwencje mozemy odpalac w 
dwojaki sposob. Jesli klikniemy lewym 

przyciskiem myszy na wybranym 
klawiszu, to przypisana do niego 
sekwencja wystartuje natychmiast, 
Natomiast wciskaj?c prawy klawisz 
myszy spowodujemy, ze wystartuje 
ona dopiero, gdy rozpocznie si? nowy 
takt catego utworu. Jesli uzyskany mix 
nie satysfakcjonuje nas, zawsze 
mozemy go jeszcze dodatkowo 
obrobic, dzi?ki opcji PR02000. Po jej 
wybraniu uruchomiony zostaje 
podprogram, ktdry w formie graficznej 
pokaze nam przebiegi poszczegolnych 
kanalow, miejsca, w ktorych zostaty 
wystartowane, i gdzie maj? si? 
zakonczyc. Kilkoma prostymi ruchami 
mozemy pozmieniac ustawienia, tak by 
kolejne dzwipki byly domiksowane do 

pozostalych w takcie (czyli, by nie 
opozniaty si? lub graty zbyt szybko w 
stosunku do innych), wyrzucic 
niepotrzebne w danym momencie 
brzmienia etc. Dzi?ki temu 
komponowanie wlasnych utworow jest 
wr?cz smiesznie proste, nawet dla 
muzycznych anty-talentow. Jesli 
natomiast znudzilo nam si? 
korzystanie z gotowych zestawow 
(piosenek), mozemy sprobowac 
stworzyc wtasne banki, uzywaj?c 
swoich sampli. Do tego celu posluzy 
nam: 

AUDIOMATIK 
Jesli nie posiadamy zadnej aplikacji 
stuz?cej do samplowania, takiego jak 
na przykfad Sound Forge czy Cool, 
program ten nada si? do tego celu 
wysmienicie. Dzi?ki niemu uzytkownik 
moze, podl?czaj?c do swej karty 
dzwi?kowej dowolne zrodto dzwi?ku, 
przeniesc swoj glos b?dz fragmenty 
utworow nagranych np. na Kasecie 
czy CD wewn?trz komputera. 

Nast?pnie dzi?ki 
posiadanym przez 
Audiomatik funkcjom nasz? 
probk? mozna dowolnie 
zmodyfikowac, zmieniaj?c 
np. tonacj? gtosu, 
naktadaj?c echo, reverb itp. 
Gdy juz jestesmy zadowoleni 
z rezultatow, sampla 
mozemy zgrac w formie 
czytanej przez gtowny modut 
Beat2000. W taki wtasnie 
sposob tworzymy dowoln? 

ilosc bankow "piosenek” i dodajemy je 
do glownego modulu, aby 

wykorzystywac przy komponowaniu 
wlasnych melodii. 

DRUMATIK 
To trzeci z programow wchodz?cych w 
sklad zestawu BEAT 2000, 

Sluzy on, zgodnie ze swoj? nazw?, do 
tworzenia podkladow perkusyjnych. Po 
uruchomieniu Drumatika ujrzymy 
menu z wymienionymi 
instrumentami perkusyjnymi, ktore 
mozemy wykorzystac przy tworzeniu 
naszej sekwencji. Do wyboru mamy 
kilka rodzajow talerzy (hihats), stop 
(basdrum) iwerbli (snaredrum). 
Sekwencje tworzy si? w bardzo prosty 
sposob. Moze ona skladac si? z ok. 20 
dzwi?kow (mamy na to 20 pol dla 
kazdego instruments. Wystarczy 
tylko podswietlic pola, w ktorych ma 
bye odegrana probka, wcisn?c Play, i 
juz mozemy odsluchac efekty naszyeh 
eksperymentdw. Gotow? sekwencj? 
oczywiscie mozna rowniez 
wykorzystac w module glownym. 

r II i 
rTijM )l t 1 :i 1 * miwim 

I I » > I 
hgMk] * t 1 j 14 » 

Mdll 13' i j : i 
i-ll j 11 
i +1- + >» niii'ti 

mmiii 

pip 

Ml H J 
1,P)l>IM 

MlHI 1-5 
Ml i M 
f ;■ s a i i ;■= 
1.11 |M :■ = 

Dzi?ki temu nie jestesmy skazani na 
dopasowywanie swoich tematow 
muzycznych do juz istniej?cych 
sekwencji rytmicznych, a mozemy 
popisac si? swoj? inwencj? tworez?, 

PODSUMOWAWIE: 
Program nie jest na pewno 
profesjonalnym narz?dziem i nie mozna 
go w zaden sposob wykorzystac dla 
powazniejszyeh, np. komercyjnych 
celow, jednak usatysfakcjonuje on 
kazdego, kto ma kart? dzwi?kow? i 
ochot? na male poobcowanie z muzyk? 
tworzon? dla wlasnej satysfakeji. 
Wybitnie prosta obsluga, estetyezne 
wykonanie i bogate instrumentarium 
sprawiaj?, ze praca z Beat 2000 jest 
czyst? przyjemnosci? i dobr? zabaw?. 
S?dz?, ze nawet zazarci graeze 
mogliby odstawic na moment 
mordowanie obcych, by dzi?ki temu 
programowi wcielic si? na troch? w 
rol? kompozytora czy DJ'a. 

■ 

JO__ Producent: 
AiLfcfja Sollware ^1x10 

Wymagania: Dystryhutor: 
486DX, 8MB RAM, CDX2, Tccniancf 
Windows 95 M.{m} 347813 

Internet: tiltp://www techlandsofl com 
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Commandos: Behind Enemy Lines 
dcMidoeiasitira 
fia sis ifemo, hidpe za 
sMuje nos. JeSli po 

^0 mySllmy o Hiszpanil, 
dochodzimy do wniosku, ze nie 
mo tom wield prodocentiw, a 
zwtaszcza takich, kldrzy mogli 
by poszczyciC sip jakimis zna- 
czpcymi osipgnipciami czyzna- 
nymi lytufami gier. Ale Pyro Stu¬ 
dios, ktdre w chwili obecnej 
pracuje nad czterema projekta- 
mi, z pownodcip zaskoczy nie- 
jednego sceptyka grp Comman¬ 
dos: Behind Enemy Linos. 

Paul Rigby 

Komandosi (Allied Commandos] 
symulujq ataki elitarnej jed- 
nostki zwiadowczej, a wszyst- 
ko to dzieje si? w czasie trwa- 
nia 24 roznorodnych misji roz- 
grywajqcych si? w Europie i 
Afryce Potnocnej podczas II 
Wojny Swiatowej, Jako ze ro¬ 
bots najm?zniejszych z m?z- 
nych reprezentantow armii 
wymaga niemalego sprytu, za- 
nim wybierzecie t? jedyng, naj- 
skuteczniejszg drog? prowa- 
dzgcq do osi?gni?cia zwyci?- 
stwa, b?dziecie musieli dobrze 
przestudiowac plan dzialania, 
teren operacji i ruchy wroga. 

Gotowa gra zaoferuje warn ra- 
czej niewielkq liczb? komando- 
sow przeznaczonych do wyko- 
nania kazdej z misji. Najprawdo- 
podobniej nie b?dzie ich wi?cej 
niz dziesi?ciu lub dwunastu. 
Powod jest prosty - chlopaki 
cechujg si? swoimi specyficzny- 

mi umiej?tnosciami, opartymi 
na otrzymanych wczesniej in- 
formacjach, 

Gra toczy si? w wirtualnym, 
trojwymiarowym srodowisku, 
chociaz oglqdanym w rzucie izo- 
metrycznym. Misje b?dg wy- 
magac od nas przemierzania 
rozmaitych terenow: od gor 
czy plaz poczynajqc, a na snie- 
gu i pustyniach konczgc. Ale, jak 
to na wojence bywa, b?dzie tez 
trzeba pokonac pewne militar- 
ne przeszkody: druty kolcza- 
ste, mury, tunele, bunkry, war- 
townie i wiele innych. 
Pami?tajmy, ze robota koman- 
dosow polega na rozrabianiu na 
tylach wroga. Nie zdziwcie si? 
wi?c, jesli odkryjecie, ze wrog 
ma miazdzqcg przewag? li- 
czebnq. Trzeba b?dzie ruszyd 
gtowg Coraz innymi czpsciami 
ciala), zeby wyjsc cato z niejed- 
nej opresji. Dlatego wtasnie 
programisci z Pyro projektujq 
swoj? gr? w formie jakby 
trzech, oddzielnych opcji: ana- 
liza sytuacji i umiej?tne rozesta- 
nie ludzi do akcji, atak oraz 
wycofanie si? na slynne juz, z 
gory upatrzone pozycje. Nie 
spodziewajcie si? jednak, ze 
Komandosi b?d$ grq tatwq. Zto- 
zony system sztucznej inteli- 
gencji ma w zalozeniach wier- 
nie oddawad zachowanie real- 
nych jednostek wroga w real- 
nym swiecie wojny. Przeciwnik 
b?dzie okreslal swoje rozezna- 
nie w sytuacji na podstawie 
bodzcow otrzymanych za po- 
mocg jednego ze zmyslow 
(wzrok, dotyk albo sluch]. Dla 
przykiadu: pot?zny wybuch nie 
ujdzie niczyjej uwadze (nie po- 
zostanie bez echa, che che], 
natomiast slady na sniegu do- 
strzegq tylko zolnierze b?dgcy 
w poblizu. 

Grafika ze wszystkimi szczego- 
lami w rodzaju mundurdw, bro- 
ni i pojazdow zostala zaprojek- 
towana w 3D na podstawie 
realnie istniejgcych obiektow i 
przedmiotdw. Twarze koman- 
dosdw s? w pelni renderowa- 
ne, a dbatosc o detale procen- 
tuje: nasi zolnierze wyglqdajq 
jakby naprawd? nosili noze, pi- 
stolety i liny. Do tego poruszajq 
si? dokladnie tak, jak mogliby- 
smy tego oczekiwac po face- 
tach ze spec-oddzialow, 

Interfejs sktada si? z dwoch ele- 
mentow: menu podstawowych 
opcji gry i menu operacyjnego. 
Wszystkie opcje kontrolujq 
mysz oraz gorgce klawisze. 
Szczegolnie spodobala mi si? 
jedna z opcji, ktora umozliwia 
przyglqdanie si? z bliska polu 
walki (zoom). Jest to bardzo 
przydatna rzecz, zwlaszcza gdy 
snajper przymierza si? z duzej 
odleglosci do jakiegos waznego 
celu. 

Commandos to taki rodzaj za- 
bawy, ktory az prosi si? o moz- 
liwosc gry w sieci, na szcz?scie 
tworcy pomysleli i o tym. Gra 
ma si? dopiero ukazac (choc 
prawdopodobnie nastgpi to juz 
w marcu), ale juz teraz mam 
przeczucie, ze nie b?dzie ona 
schodzic z monitorow graczy 
przez wiele miesi?cy. 

GLOS MAJA PROGRAMISCI Z 
PYRO STUDIOS... 

Niektorzy czlonkowie zespolu 
pracowali juz przy realizacji 
waznych projektow na naszym 
rynku, na przyktad w hiszpan- 
skim oddziale Electronic Arts, 
Noriaworks, Arvirago, Anima- 
gic, Dinamic itd. Inni, chociaz 
nie byli bezposrednio zaangazo- 
wani w gry, dose duzo zrobili w 
dziedzinach pokrewnych prze- 
myslowi rozrywkowemu. Pyro 
Studios finansuje przedsi?wzi?- 
cie (nie tylko to jedno, rzecz 
jasna], inwestujqc znaezne 
kwoty nawet w szkolenia i ba- 
dania. Dzi?ki temu dorobilismy 

si? wyspecjalizowanyoh pro- 
gramistow o rdznych specjal- 
nosciach (na przyktad engine 
3D]. Mamy tez duze doswiad- 
czenie w tworzeniu sztucznej 
intelrgencji i fizyeznej symulacji. 

Behind Enemy Lines 

Gldwnym i podstawowym zafo- 
zeniem naszego programu jest 
proba wcielenia w zycie tak- 
tyeznego elementu gry, ale w 
zdecydowanej opozycji do okle- 
panego juz w RTS-ach i zuzyte- 
go schematu. My szczegolny 
nacisk polozylismy na prezento- 
wanie sytuacji w okreslonym 
kontekscie, w ktorym graez 
musi posktadac elementy lo- 
giezne tak, by wyjsc zwyci?sko 
z opresji. Z dumq stwierdzamy 
przy tym, ze natchnienie czer- 
palismy tu z takznanych gier jak 
Lemmings, Lost Vikings czy 
Sokoban. 

Dlaczego w kilku okienkach? 

Pomysl prowadzenia rozgryw- 
ki w wielu okienkach naraz ma 
wiele wspolnego z taktyeznym 
charakterem tego projektu. 
Oznacza to dokladnie tyle, ze 
wiele akcji b?dzie musiato bye 
prowadzonych symultanicznie, 
czyli prawie dokladnie w tym 
samym czasie. Mozna wi?c b?- 
dzie kontrolowac przebieg kaz¬ 
dej z nich bez koniecznosci prze- 
Iqczania podglgdu z jednego 
komandosa na drugiego. 

Komandosi i ich wyezyny 

Gra nie b?dzie miala indywidu- 
alnych misji, ale b?dzie kilka 
akcji tylko dla dwoch komando- 
sow. Normalnie w zadaniu 
uezestniezy okolo trzech do 
szesciu zolnierzy, Bye moze 
pozwolimy naszym wojakom 
czolgac si?, skakac czy biec, 
jesli tylko b?dzie to przewidy- 
wal charakter rozgrywanej mi¬ 
sji. Jednak w chwili obecnej nie 
wyposazylidmy jeszcze postaci 
wtakie umiej?tnosci, poniewaz 
klimat gry tego nie wymagal. 

Czy mozna kontrolowac calq 
grup?, kiedy jest ona w ru- 
chu? 

Tak, mozemy sterowac calym 
oddziatem albo tylko jego cz?- 
scig. Gra ma specjalnq opcj?, 

WROTA DO ZAPOMNIANYCH KRAIN 

Gdyby leszcze pi^c lat temu podzielic gry RPG na Le bazuiqce 

na ADSD Draz cnlq reszt^, to gr upa pierwsza bylaby znaezme 

liczniejsza: ktoz z fandw me panu^ta Beholrlei ow czy innych 

Dark Sunbw? Jednak palat temu pierwsza orlnoga 

szerokiei rzeki, wktdrej plawily si^ dotychczas rzesze graczy 

wyschla. a tlruga zarmenita si? w strumyezek.. Wystarczy 

popatrzec na ubiegly rok z |egu gora trzema wartymi uwagi 

tytulami Posucha, ale idzie lepsze, czego zwiastunem moze 
si? stac Baldur's Gate. 

Przede wszystkim Interplay zrobil wreszcie uzytek i 

udzielonei przez TSR licenc|i na korzystanie z systemu AOSD 

Czemu to az tokie wazne? Bo da|e dost?p do paru 

szczegolowo opisanych swiatow, z najciekawszym wedlug 

mnie Forgotten Realms, ktory notabene wykorzystano na 

potrzeby tej vdasnte gry Bez wgtpiema niemaly wplyw na 

wybor systemu mmlo jego gl?bokie osadzenie w typowo 

tolkienowskich realiach, bez dodatkowych udziwnieii w 

rodzaju wszechobecnego piasku Dark Suna czy chmary 

latajgcycb smokdw ze Smoczej Lancy Bo i owszem, w 

Zapomnianych Krainach smoki zobaezye mozna, sej tez 

pustyme, ale wszystko w rozsqdnych ilosciacb, bez zbytmej 

monotonii sg wi?c i dziewicze lasy, starozytne ruiny, elfy 

czy krasnoludy, wielkie krdlesLwa oraz samotne nuasta, 

magia i miecz W takim wlasnie swiecie przyidzie si? zanurzyc 

podczas naszej przygody Nie zabrakme tez oprawy pelnei 

wielu innowacji 

Na pierwszy rzut oka screeny przypominajf] Diablo, choc tak 

na margmesie gra to z prawdziwym RPG riiewiele miala 

wspolnego I rzeczywiscie, cos w tym jest - rzut taki sam, 

renderowane ki ajobrazy, 16-hiLowa paleta - tyle ze obszai 

duzo wi?kszy: dziesi?c tysi?cy ekrandwt1), oczywiscie z 

plynnym im?dzy nimi scrollingfem. Juz samo to robi 

wrazenie, ale jest jeszcze par? dodatkowych rdznic Jedng z 

nidi sg na przyklad pory dma i nocy, z lagodnymi przejsciami, 

czerwonymi zachodami slonca i szaiawymi poiankami Do 

tego dochodzi druzyna, a wi?c i komec osamotmema przy 

graniu bez sieci: chociaz graez tworzy tylko siebie, a reszta, 

do pi?ciu koleinych postaci, pizylgeza si?, oby, dopiero w 

pdzmeiszym okresie - kazdy bohater ma wlasng, 

charakter ystyczurj inteligenci?, a mekiedy nawet mezupelme 

nnm odpowiadajgce plariy 

Do celu, klorym b?dzie odkrycie, co tak naprawd? dzieje si? 

w poblizu tytulowego miasta. prowadzt), jak na dobry, 

niekomecznie zreszlg komputerowy RPG przystalo, me tylko 

goi y trupdw, ale przede wszysLkim dialog! i zebi one do kupy 

strz?pki informacji Przy czyrn liniowosc tabuly znana z 

wi?kszosci popi zedmkdw ma ode|sc w mepami?c - jej miejsce 

zomne pelna swoboda (spokojme - pozyfemy. zobaczymyD. 
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W pnodukcji 

Pawyzszy opis pasuje wi?c prawie ze ideslnie do deJMcji 

wymarzonego rolpleja, co na wipkszosci graczy moze miec 

dziwny wplyw: ciqgle zacisni^te kciuki czy pukame co pewien 

czas w memalowane drewienko Juz posqdzili mme o zle 

zamiary za chodzenie z pi?sciami na wierzchu - jestescie w 

o tyle lepszej sytuac|i, ze stan taki trwal bqdzie u was o 

jakies dwa miesiace krocej W kazdym razie na horyzoncie 

zamajaczyla pierwsza w histoni pisma maksymalna ocena, 

czyli dziesiqtka - oby si? tylko w te| mgle me rozplynqla., 

GRYZACZEK? 
TAK • ALE BEZ WIATRACZKA! 

W czasach raczkujqcej komputeryzacjf fstmalo sobie takie 

pismo |ak Komputer, a w mm Terminator Terminologiczny, 

w ktorym co rusz wymyslano polskie odpowiednfkf1 

angielskich slow uzywanych w rozmowac'n mi^dzy 

informatykami, tudziez graczami Jednym z proponowanych 

okreslen |oysticka byl tytulov’jy gryzaczek; posiadame przez 

mego wiatraczka oznaczalo zas wbudowany autofire W 

takich ramach termmologicznych poczqtek tego artykulu 

prawie idealme okresla jeden z najnowszych produktow 

Microsoft 

Bill Gates me wypuscil tym razem koie|nej wersp okienek 

am nawet nowego Worria czy Excela Tym razem mamy do 

czynienm z manetkq, tudziez mampulatorem albo, jak wolicie, 

"drazkowym wplywaczem na poruszenia obiektu na ekranie" 

(bo byla i taka defimcjs ), czyli z czyms ostatnimi czasy 

graczom bardzo przyriatnym Nie |est to |ednak produkt 

normalny, jakich wiele na polkach sklepowych Rozmc fest 

przynajmmej par?, z czego najwazmejszq |est chyba sama 

budowa 

Przede wszystkim rqczka Na pierwszy rzut oka widac, ze 

dobrze wyprofilowana, ma takze cztery przyciski i 

umieszczony na gorze 1 grzybek" do zmiany widoczkow 

Wystarczy wziqc to cudo w swoje r?ce, a lezy fak ulal Tylko 

przyciski trzeci i czwarty sq meco niedost?pne przez zbyt 

msko umieszczonego grzyba No ale problenui nie ma, 

wystarczy pewnie chwila trenmgu. Przechyla si? to to z 

pewnym dobrze dobranym oporem, srodek latwo 

wyczuwalny, tylko rqczka troch? lata na boki Rzut oka do 

instrukcjl i juz wiadomo dlaczego - obrbt |est jeszcze |ednq 

osiq sterowamali! Z boku znefduiq si? dodatkowe cztery 

przyciski, pokr?tlo przepustmcy oraz klawisz shift Po co 

joyowi shift? Chyba nie do uzyskiwama wielkich liter?7? A, 

ok, rozumiem Klawisze sq programowane, a on przenosi 

do alternatywnego ustawiema Spi ytne, me powiem, szkoda 

tylko, ze do [ego naciskama potrzeba tego samego kciuka 

co do przepustnicy No ale dzi?ki temu do dyspozycji sq 

cztery osie analogowe i prawie szesnascie 

programowalnych klawiszy, Z takim arsenalem to juz na 

niezlq wojenk? mozna si? wybierac 

Ale, ale, najpierw trzeba jeszcze to cudo w systemie 

zainstalowac. Pierwsza uwaga - dostarczony software 

wymaga nowych Windowsdw, a bez mego reszta jest 

sredmo uzyteczna, a o programowamu przyciskow mozna 

w ogole zapommec Jesli [uz szczqsliwie przebrmemy przez 

instalac)?, to mozna sobie nowy nabytek przetestowad, 

centruje si? bowiem sam. W Jaki sposob? Ano |est to 

urzqdzonko cyfrowo-optyczne, Znaczy si?, zadnych 

psujqcych si? potencjometrow ogramczaiqcych trwalosc, 

co oznacza rm?dzy innymi takze komec samo’stnego 

rozkalibrowywanla si?, a zabawy w lewo-gora i prawo-dol 

me by I oby nawet sensu przeprowadzac*:' 

Fainie, wszystko podlqczone, teraz sobie tylko meco 

poprogramowac 0 wszystko troszczy si? na szczqscie 

swiezo zainstalowany z kompaktu kawalek kodu Razem z 

mm przekopiowane zostaly zresffq got owe ustawlenfa do 

okolo dwudziestu popularnych gier, ale i stworzeme czegos 

samodzielnie polega li tylko na wybramu myszq przycisku, 

wcisniqciu Record, wstukamu kombihafip klawiszy, 

wcisniqciu Stop i ewentualnie opisamu znaczema, by go w 

przyszlosci me zapommec I tak po kolei ze wszystkmn 

udostqpnianymi wciskaczami. No moze pcza pfertwszym i 

drugim, bo tego zazwyczaj gierki nie Inbiq Tak stworzony 

profil mozna oczywiscie zapisac na dysku do pdzniejszego 

wykorzystania. W profilu znajdui'B si? jesiCZE dodatkowo 

informac|a o czulosci sticka, emulacp ThrustMnstera tub 

CH Fligbtsticka Pro w okienku DOSowym oraz o ewentualnej 

zamiame osi Y z obrotem rqczki - wszystko mozna oczywiscie 

ustawicw edytorze profili przy pomocy paru klikm?c myszy 

ktona umozliwia wybranie ma- 
lej powierzchni ekranu (za po- 
mocq przytrzymania prawego 
klawisza myszy). Dzi?ki niej 
mozemy zdecydowad si? na jed- 
nego, dwoch, trzech czy nawet 
wi?cej komandosow, zeby 
wspolnie uczestniczyli w danym 
zadaniu. 

Czy pole widzenia komando- 
sdw nie powinno bye ograni- 
czone do tego, co moze wi- 
dzied pojedynezy czlowiek w 
okredlonym momencie? Daj- 
my na to, ze zolnierz stoi za 
scianq. Przeciez to, co jest 
po drugiej stronie, powinno 
byd przysloniqte mgtq wojny 
(fog of war). Nie mam raeji? 

Nie chcemy wdawad si? w zre- 
dukowane pole widzenia albo w 
typowe dla RTS-ow "zamglenie 
pola walki". W koncu Comman¬ 
dos: Behind Enemy Lines to 
przede wszystkim gra opierajq- 
ca si? na obserwacji, analizie, 
planowaniu i wreszeie dzialaniu. 
Dlatego chcemy dad graezowi 
petnq panoram? map, cafkowitq 
widocznosc. Latwiej wowczas 
planowac taktyk? ataku, Wyda- 
je nam si?, ze jest to jeden z 
atutow gry: zaplanowac dzia- 
lanie i prawidtowo rozlokowad 
ludzi, przydzielajqc im odpo- 
wiednie zadania - oto pole do 
popisu dla graeza, Nawet w 
chwilach bezposredniej kon- 
frontaeji z wrogiem nalezy pa- 

mi?tad o wtasciwym doborze 
ludzi o najwyzszych umiej?tno- 
sciach bojowych. Mqdre decy- 
zje utatwiq petne wykorzystanie 
naszej przewagi i pozwolq na 
trafienie w najstabsze miejsca 
wroga. Na przyklad: snajper 
jest doskonalym rozwiqzaniem 
w konfrontaeji z malym oddzia- 
lem, ale nie ma szans w star- 
ciu z bardziej liczebnq grupq, 
poniewaz trzeba ladowac bron 
po kazdym strzale. (Jak juz 
wczesniej wyjasnilismy, zeby jak 
najsprawniej opracowac plan 
dzialania, mamy dokfadny wglqd 
w map? gry). Nie martweie si?, 
w trakeie rozgrywki trafimy na 
niejednq niespodziank? (umoc- 
nienia wroga, jednostki, kto- 
rych nie uwzgl?dnilismy w pla- 
nach, pulapki, miny i wiele in- 
nych). 

Czy komandos szkolony do 
okreslonego typu walki b?- 
dzie umial dzialac wszech- 
stronnie? W koncu czerwone 
berety potrafiq zrobid 
wszystko! 

No tak, cate oddziaty komando- 
sdw b?dq w stanie wykonywac 
typowe czynnosci zwiadowcze 
(uzyeie pistoletu, poslugiwanie 
si? bagnetem itp), ale niektore 
umiej?tnosci b?dq z konieezno- 
sci zastrzezone tylko dla wy- 
branych. Owe specjalne tech- 
niki b?dq opierac si? na dwoch 
wyznacznikach. Pierwszy znich I 

zaktada przydzielanie ztozonych 
umiej?tnosci tylko bardzo wy- 
specjalizowanym zotnierzom 
(szpiegzzalozenia musi bye je- 
dynym cztowiekiem zdolnym do 
przebrania si? i przenikni?cia na 
tyly wroga, snajper natomiast 
b?dzie jedynym bystrookim 
strzelcem...). 
Druga spnawa to posiadanie 
konieeznego sprz?tu do wyko- 
nywania specyficznych zadan. 
Skoro sprz?t jest z gory przy- 
pisywany jednostce, kazdy ko¬ 
mandos b?dzie nosit tylko ten 
ekwipunek, ktory jest mu nie- 
zb?dny (ekspert od robienia 
"bum" b?dzie nosit bomby, ka- 
jakarz zaopatrzy si? w bron do 
strzelania pod wodq, a alpinista 
b?dzie w posiadaniu osprz?tu 
do wspinaezki). 

Czy umiej?tnosci komando- 
sow doskonalq si? po kazdym 
udanym zadaniu? 

Jesli masz na mysli to, ze ko¬ 
mandos b?dzie lepiej potrafil 
uzywac swojej broni (na przy¬ 
klad snajper trafi wi?cej razy w 
kazdej kolejnej misji), to odpo- 
wiedz brzmi: NIE. W to miejsce 
jednak proponujemy cos znaez- 
nie ciekawszego - graez dosko- 
nali si? w uzywaniu danych mu 
do dyspozycji mozliwosci zotnie- 
rzy. Sprawnoscwojennajedno- 
stek nie polepsza si?, ale w 
kazdej nowej misji b?dzie moz¬ 
na posfugiwac si? wi?kszq ilo- 
sciq "normalnych” atrybutow 
komandosa. Dla przykladu eks¬ 
pert od eksplozji uzyje wi?kszej 
ilosci materiatow wybucho- 
wych. Poza tym graez napotka 
w grze nowe rodzaje broni i 
czasem bardzo odmienne pojaz- 
dy. Ich przeznaczenie i moc to 
dodatkowe niespodzianki. Uzy- 
wanie rdznych rodzajow broni 
wymaga pewnych umiej?tno- 
sci. Nie jest przeciez oboj?tne, 
czy strzelamy z karabinu snaj- 
perskiego, z pistoletu, lekkiego 
karabinu maszynowego, ci?zkiej 
giwery czy na przyklad z bazo- 
oki. To samo odnosi si? nieraz 
do pojazdow, a tych jest spo- 
ro: jeepy, ci?zardwki, lekkie i 
ci?zkie czotgi, wykrywacze min, 
samochody cywilne itp., albo 
nawet do bomb; wystarczy 
wymienic niektore z nich: miny, 
bomby zegarowe, plastiki, gra- 
naty, beezki itd... 
W ten sam sposob do gry, w 
miar?, jak komandosi b?dq 
otrzymywac nowy sprz?t i ma- 
terialy (todzie, sprz?t do nur- 
kowania, radiostaeje itp). 

b?dq wprowadzane i inne umie- 
j?tnosci. 
Czy komandosi ginq w trak¬ 
eie wykonywania zadan? 

Zotnierze w tej grze nie sq ano- 
nimowi, majq swojq osobo- 
wosc. W czasie gry ci sami ko¬ 
mandosi uczestniczq w wyko- 
nywaniu rdznych zadan i dlate¬ 
go obecnie rozwazamy i dopra- 
cowujemy dwie rozne mozliwo¬ 
sci: 

a) . Jesli zotnierz zginie w cza¬ 
sie wykonywania misji, mozemy 
probowad jq dokonezye bez nie- 
go, Jednak w tym wypadku 
rowniez i w nast?pnym etapie 
b?dzie on nieobeeny. Jedynym 
rozwiqzaniem tutaj b?dzie za- 
chowanie przy zyciu wszystkich 
ludzi az do konca rozgrywki. 

b) . Probujemy ustawic limit 
mozliwych odniesionych ran i 
obrazen fizycznych. Z tego po- 
wodu komandos, ktdry osiqgnqt 
niebezpieczny poziom "uszko- 
dzen”, nie moze byd uzyty do 
konca misji. Jesli uda nam si? 
szcz?sliwie dobrnqc do konca z 
resztq zotnierzy, wolno nam 
przystqpid do kolejnej misji i 
nawet uzyc rannego uprzednio 
cztowieka, ktory do tej pory 
zdqzyt juz dojsd do siebie. Kaz¬ 
dy komandos otrzyma z gory 
ustalony limit pozwalajqcy na 
uczestnictwo w walce, B?dzie 
to raezej okreslona ilosd trafien 
(cztery do pi?ciu). 

No dobrze, to dlaczego nie 
mamy limitowanej liezby ko- 
mandosdw, ktdrzy mogq zwy- 
czajnie umrzec? Smierc 
ostatniego z nich moglaby 
oznaczac koniec gry. Nigdy 
przeciez nie ma niewyezerpa- 
nych zasobdw, z ktorych mo¬ 
zemy brae sobie walczqcych. 

W pewnym sensie zrobilismy 
to, o czym w tej chwili mowisz, 
W trakeie rozgrywki nie otrzy- 
mujesz zadnych positkow, wi?c 
jesli stracisz czlowieka, jest on 
martwy az do nast?pnej gry. 
Gdy wymagana jest umiej?t- 
nosc tego akurat zotnierza, nie 
b?dziesz w stanie ukonezye mi¬ 
sji. Nie zdecydowalismy jednak, 
czy mimo to pozwolic graezowi 
na kontynuowanie zabawy. 
Wyprobujemy oba warianty, 
zeby przekonac si?, ktory z nich 
sprawi, ze Komandosi b?dq grq 
wyrdzniajqcq si? i cechujqcq si? 
maksymalnq grywalnosciq. 

Humer 03/96 
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Czy mozna nadac kazdemu 

komandosowi jakies imi^? 

Nie. Wszyscy maj?juz imiona i 

wlasne biografie. Przyczyna 

tego jest taka, ze chcielibysmy 

utozsamic gnacza z jego ludzmi: 

sprawic, by myslal, ze to praw- 

dziwi komandosi, walcz?cy w 

czasie drugiej wojny swiatowej 

o uwolnienie Europy spod jarz- 

ma swastyki. Napracowalismy 

si? nad historic kazdego z zot- 

nierzy, zeby zfudzenie nealizmu 

byto doskonate. 

Czy nie ma w waszej grze 

tego dziwnego uczucia, ze raz 

wykonane zadanie moze bye 

latwo powtarzane w kotko? 

7_e zaeznie powiewac nud?... 

Nie. Kiedy raz ukoriezysz misj?, 

wyzwaniem b?dzie dokonac 

tego znowu, ale w inny sposob. 

Takich mozliwych wariantow 

jest niemal nieskonezenie wie- 

le. 

System punktowania w grze 

b?dzie oparty na czasie po- 

trzebnym do wykonania misji, a 

w przypadku niektorych z zadan 

przewidziano dodatkowe pre¬ 

mie, gdy uda si? zniszczyc cele 

wojskowe nie maj?ce bezpo- 

sredniego zwi?zku z planem 

akeji. Tak oto graez przekonuje 

si?, ze raz wykonana misja 

moze bye jeszcze poprawiona, 

z wyzszym wynikiem punkto- 

wym. 

W czasie wojny niektore mi- 

sje byly oparte na limitach 

czasowych. Oznaczalo to, ze 

w wyznaczonym czasie trze- 

ba byto stawic si? w punkeie 

kontrolnym. Czy w przypad¬ 

ku niemoznosci wykonania 

^adania mozemy w grze za- 

meldowac si? w takim miej- 

scu? 

W komandosach tylko niektore 

rnisje tmalo ktore, prawd? mo- 

wi?c] b?d? zwiqzane z wyda- 

rzeniami, ktore maj? miejsce 

tylko raz i z pewnego rodzaju 

odliczaniem. Na przyklad: misja, 

w ktorej niemiecki general ma 

bye uprowadzony przez na- 

szyeh komandosdw. W takim 

przypadku nasz "obiekt", jak i 

jego eskorta przejezdzaj? tylko 

raz. Latwo si? domyslic, ze nie- 

stawienie si? na czas w miej- 

scu porwania uniemozliwi wy- 

konanie zadania. Poza tym w tej 

akurat misji musimy dobrze za- 

planowac zasadzk?, zeby si? 

powiodla. W innych sytuacjach 

jakies wydarzenie nast?pi tez 

tylko raz Club okreslon? ilosc 

razy], ale do ukonezenia misji 

nie b?dzie konieezne skorzysta- 

nie z szansy (przej?cie ci?za- 

rowki z zapasami albo poci?gu]. 

Czy komandosi w trakeie roz- 

grywki dzi?ki nabytym zdol- 

nosciom staj? si? trudniejsi 

do zabicia, czy tez ci?gle do 

ich usmiercenia wystarezy 

pojedyneza kulka? 

Nie ma w grze Komandosi za- 

sad rz?dz?cych roleplayami, 

wi?c z koniecznosci nie zwi?k- 

sza si? tu rowniez i odpornosc 

na ciosy. Jak juz wczesniej mo- 

wilem, zmienia si? tylko ilosc 

dost?pnych srodkow, ktorymi 

posluguj? si? zotnierze. Tylko ta 

cecha gry pomaga komando- 

som w lepszym wykonywaniu 

zadan. 

Czy ma znaezenie liezba po- 

zostalych przy zyciu zolnie- 

rzy? Czy mog? uderzyc saino- 

bdjezo na przewazajqce sily 

wroga i liezye na to, ze otrzy- 

mam pozniej nowych ludzi? 

Odpowiedz brzmi: NIE. Mozesz 

co prawda wedrzec si? do bazy 

wroga i strzelac wokolo, gdzie 

popadnie, ale musisz liezye si? 

z tym, ze przeciwnik zareaguje 

brutalnie i zabije wszystkich 

twoich komandosdw, zanim 

ukonezysz misj?. W rezultacie 

b?dzie trzeba powtarzac 

wszystko od pocz?tku. Tak czy 

owak - ostania misja jest nie- 

stychanie trudna i b?dzie trze¬ 

ba liezye si? ze smierci? co naj- 

mniej jednego zofnierza. 

Zdecydowaliscie si? na bar- 

dzo wysoki poziom grafiezny 

gry. Czy mieliscie jakies pro- 

blemy ze znalezieniem odpo- 

wiednio wykwalifikowaych 

specjalistow, ktorzy zreali- 

zowaliby zadania, ktore tu im 

postawiliscie? 

Pewnie, ze nie byto tatwo ich 

znalezc. Jestesmy jednak bar- 

dzo dumni z naszyeh grafikow. 

Wierzymy, ze oprawa wizualna 

ma niebagatelne znaezenie w 

grze. Pomysl tylko, jak wygl?- 

daly dawniejsze gry strategicz- 

ne. Chcielibysmy zmienic ten 

niechlubny wizerunek i dlatego 

poswi?cilismy wiele czasu i sit 

na wykonanie roznorodnych 

srodowisk graficznych dla kaz¬ 

dego z poziomow gry. Modele 

wykorzystane w Commandos: 

Behind Enemy Lines zostaly 

wyrenderowane po wnikliwych 

badaniach i studiach nad doku- 

mentacj? dotycz?c? umundu- 

rowania, pojazdow i krajobra- 

zow z czasow drugiej wojny 

swiatowej... Wykorzystalismy 

setki ksiqzek, starych obra- 

zow, klasycznych filmdw itede 

itepe. Graez nie b?dzie mogt 

narzekac na brak realizmu... 

Ktore cechy gry b?d? nowe 

dla uzytkDwnikow? Podsumuj 

t? gr?. Jak graeze powinni 

odebrac wasz? produkcj?? 

Wlasciwie to nasza propozyeja 

odnawia klimat znany z filmdw 

akeji, takich jak “Parszywa 

Dwunastka", i jest inna od 

startegiii czasu rzeczywistego 

nawi?zuj?cych do tego okresu 

historyeznego. Zaryzykuj? 

stwierdzenie, ze Komandosi in- 

auguruj? nowy gatunek, ktory 

nazwalismy taktyk? w czasie 

rzeczywistym (real time tac¬ 

tics]. B?dzie przeciez konieez¬ 

ne studiowanie otoczenia wro¬ 

ga, jego posuni?c, ludzi, na kto- 

rych mozemy polegac, dost?p- 

nego sprz?tu itp. Nast?pnie 

zaplanowac akcj? i wykonac j?. 

B?d? chwile dynamieznej akeji, 

w ktdrej uzyjemy granatow, 

karabinow maszynowych, czol- 

gow i innej broni. Jezeli jednak 

nie b?dziemy potrafili obmyslic 

skuteeznego planu i zorganizo- 

wac ludzi, nie ma szans na suk- 

ces. Nasza zaloga jest o wiele 

lepiej wyszkolona od wroga, ale 

jest nas niestety malo i nie 

mamy szans w otwartej walce. 

Musimy zatem szukac drog 

wyjscia i sposobow na przechy- 

trzenie'przeciwnika. Niewolno 

zachowywac si? zbyt gtosno, 

zeby nie wywolac alarmu (wej- 

scie do obozu wroga i podtoze- 

nie materiatow wybuchowych, 

po czym ciche wycofanie si? 

zanim nast?pi? eksplozje). Na- 

st?pn? interesuj?c? cech? jest 

sztuczna inteligencja przeciwni- 

ka, W tym zakresie przej?lismy 

osi?gni?cia gier symulujqcych 

zachowanie realnego graeza. 

Przeciwnik widzi i slyszy, co 

dzieje si? wokot niego i odpo- 

wiednio reaguje. Reakcje zalezq 

tez od zdolnosci postrzegania i 

od poziomu nerwowosci (ne¬ 

rvousness level].- Ten ostatni 

element to nowosc wymyslona 

specjalnie dla naszej gry. Cho- 

dzi tu o wyczucie zotnierza, kto- 

ry sam decyduje o stopniu za- 

grozenia w danej sytuacji, Dla 

przykladu: widzi on jednego ko- 

mandosa, mowi: "stoj” i celuje 

do niego z broni, Komandos 

staje nieruchomo i nie poza tym 

si? nie dzieje. Ale niech tylko 

zatrzymany sprdbuje uzyc ja- 

kiejs broni - smierc na miejscu. 

Podobnie dzieje si? w przypad¬ 

ku ustyszenia wroga i jego re- 

akeji. Trzeciq, ale nie mniej 

wazn? cechq jest bogactwo 

misji z cal? roznorodnosci? gra- 

fieznego srodowiska, struktur 

i jednostek typowych dla kaz- 

dej z nich. Graez ciqgle b?dzie 

zaskakiwany nowymi okoliczno- 

sciami, Dajemy szans? wykaza- 

nia si? w wielu rodzajach misji: 

sabotaz, destrukeja, porwania, 

zabojstwa, misje ratunkowe, 

ucieczki, zamachy i wiele innych 

(nawet tak nietypowe jak wnik- 

ni?cie w szeregi wroga w celu 

powstrzymania go przed wysa- 

dzeniem mostu], Chcielibysmy, 

by graeze tak wlasnie postrze- 

gali nasz? produkcj?: jako nowy 

gatunek w dziedzinie gier stra- 

tegicznych, ktory daje szans? 

wygrywania dzi?ki umiej?tno- 

sciom logieznego kojarzenia, 

planowania i taktyeznego my- 

slenia. Nie tylko dzi?ki spraw- 

nosci palcow. 

tlumaczyl Zbigniew Banski 
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Pyno audios 

Tak przygotowam mozemy juz w koncu ruszac do bo|u 

Jedna lapa na stlcku, druga na calkiem sporej podstawie i 

lewe| stmny zajmuie si^ przepustnicq, tudziez shiftem i 

klawiszami Fajme, wlasciwie trzy w jednym - joy 4- 

przepustmea + pedaly (ehm) Jednak w ostre) walce 

wychDdzq na jaw dwie medogodnosci Pd pierwsze grzybek 

utrudma szybkie przeniesienie prawego kemka z fire 

drugiego na trzeci lub czwarty, a troning w razasdnym 
czasie tez w te| mateni mewiele daje Na drugi pi oblem 

napotyka r^ka lewa Jest niestety fizyczng niemozliwosciE) 

operowame jednoczesnie shiftem i przepustmeg, co 

praktyezme rzecz biorq ogrameza liczb? mozliwych do 

zaprogramowania klawiszy do szesciu. Szkoda takze, ze me 

mozna zdefimowac samemu kierunkow grzyha Nie 

wszystkie tytuly go obslugujq. a jest to w takim wypadku 

strata czterech buttonciw Poza tym wszystko jest juz 

super, zwlaszcza obrot rgczkl. 

Co mozna powiedziec w podsumowaniu? Well, prodokt- 

przydatny, a do pewnym treningu jedynq medogodnoscig 

b^dzie tylko niemoznosc i ozdwojenia lewego kemka Warto 

takze zauwazyc, ze rownie dobi ze gra mm w 1-War, |ak 

i Vi Hexena II - wlasnie dzi^ki obracanej rziczce i 

programowanym klawiszom Jesli wi^c v^'stareza funduszy, 

to szczerze polecam - sluzyc b?dzie na pewno dlugo 0 

niekompatybilnosc z Wmdowsem me ma si? w koiicu co 

obawiac, a pod DQSem juz si? praktyezme me gra.,. 

NAJGZYBSZY PRGCESGR I NTH LA 

Firma Intel zapiezentowala nowy procesor Pentium II 333 

MHz Wyposazony on |est we wszystkie mozliwosci 

procesorow Pentium II dost?pnych obeeme, w tym 

architektur? Dual Independent Dus, Dynamic Execution, 

technology Intel MMX i scisle pol?czone 512 KB pamyci 

podr?czne| typu L2 dzialajgcej i szybkoscifj rowng polowie 

szybkosci procesora [dla 333 MHz jest to 166,5 MHz) 

Zawierajqcy 7.5 nuliona tranzystordw procesor Pentium II 

jest oferowany w wersjach 333, 3DD, 266, 233 MHz) 

Zapewne zainteresuie Was, ze przy zskupie powyzei 10DD 

takich procesorkdw, cena spada do 722 dolardw 

amerykanskich za sztuk?,), Procesor Pentium II333 oferuie 

najwyzszq wydajnosc pod wzgl?dem operacji 

zmiennopozycyjnych, calkowitoliczbowych i multimedialnycb 

Wydajnosc standardowych aplikac|i biurowych jest w 

wypadku '333" nawet o 10 % wyzsza, niz przy 

wykoi zystamu ’300" Pentium II 333 MHz osiggnEjl wymk 

SPECint,_peak95 rowny 12,8, wynik SPECfp jieak95 rowny 

9,141 Norton Multimedia Bencrimark rowny 28,8 Wskazmk 

iCOMP Index 2 0, b?dqcy sredmq wywazonq wydajnosci 

trzech rodzajdw operacji, wynosi 366 

MALY SKAFMFR STACJONARNY 

Komputer, klawiatura i mysz I jeszcze morntoi1, drukaika i 

skaner Jak to wszystko pomiescic na hiurku9 Jezeli chorizi 

oskanersprawajestjuzprostsza Ciekawyskaner Paragon 

600II N- klasy standard (cowj?zyku ludzi znaezy na naszq 

kieszen) oferuje Mustek (dystrybucor Veracomp) Jest to 

podobno najmniejszy w tej chwili skaner plaski Umkalna 

konsti ukcja mechamzinu skaiuijpcego sprawia, ze Paragon 

600 II N zajmuje na biurku o 40 % mniej nuejsca niz 

tradycyjne modele skanerow Male wynuary wcale me 

oznaczaiq gorszej jakosci tale jednak mmejszq powierzchni? 

pulpitu) Wysoka rozdzielczosc optyezna urzqdzema ( 

300x600 dpi, fifterpolowana 4800x4600 dpi) pozwala na 

skanowame nawet najmmejszych detail Komunikacia z 

komputerem poprzez wlasny intei fe|s w foi mie karty ISA 

jest szybka i pewna Skanery Mustek spelmaiq surowe 

normy zgodne z certybkatem ISO 9002 Tryb pracy true 

color, 256 szaresci, rastrowym kreska Regulacja jasnosci 

programowa 255 poziomow Regulacja kontrastu 

programowa 255 pDziomdw Skaner posiada instrukcj? w 

j?zyku polskim, oraz bardzo ciekawy program do 

rozpuznawama polskich tekstow Recognita Standard v 2 0 

t-r Picture publisher 5 0, 6 0 FV) 
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color, 256 szarnsci, rasLi owym kreska Regulacja jasnosci 

programnwa 255 poziomow Regulacja kontrastu: 

progi amowa 255 poziomow, Skaner posiada instrukcj? w 

jezyku polskim, oraz bardzo ciekawy program do 

rozpnznawanra polskich tekstow Recognita Standard v. 2.0 

iff PicLure publisher 5.D, 6 0 FVt 

MONITORA CZAR 

Seri? najbardziei zaawansowanych momtordw 15 calowych 

oferowanych przez koncern Philipsa uwiericza model 105A 

'Brilliance’ Wyposazony |est w pakiet oprogramowania 

CustomMax, ktbry umnzliwia latwq regulacj? wszystkich 

parametrbw procy momtora Jako |eden z melicznych w 

swojej klasie posiada wbudowany wzmacniacz stereo, 

glosmki nraz mikrnfnn Maksymalna i ozdzielczosc pracy bez 

przeplotu to 1260x1024 Wyposazony w plaski, 

prostokgtny eki an z pokryciem typu AGRAS (bezodbiciowy 

i antystaLyczny) i pakiet kalihracyjny "Colorfix' 

DO KSIAZEK I KQMPUTEROW PANOWIE 
I PANIE! 

Pi aca zwigzana z kompnterem wymaga pewnych kwalilikacji 

Ootychczas dla osdb, ktore chcialy miec potwierdzenie 

takich umiej?tnosci pozostawaly studia mformatyczne, 

wzgl?dnie |eden z kursow komputerowych Jezeli jerinak 

ktos chce zdnhyc profesjonalne uprawniema moze 

skorzystac z oferty soft-tronik EDUCATION Firma 

dostarcza profesionalnych szkoleri komputerowych, 

odpawmdajgcych swiatowym wymagamom, 

gworantowanycb nmowami auto; yzacyjnymi z 

producentami oprogramowania Dla osdb 

rozpoczynajgcycb prac? z oprogramowamem Microsoft, 

ktore pragng potwierdzic swojg bieglosc w wybranym 

produkcie, przeznaczony |est tytul Microsoft Certified 

Pioduct Specialist (MCPS1 Posiadacze MCPS wykazali 

docjl^hrtc| znajomosc przynajmniaj jednecjo systemu 

operacyjncgo Microsoft. Kandydaci mogq przebyc 

dodatkowe egzaminy ohieralne pDtwierdzajgce ich wiedz? 

techmczng w wybranej aplikacji, w zakresie ktore| si? 

specialize? Z kole| dla osdb zajmu|ficycli si? zawodowo 

systemami sieciowymi Microsoft oferuie Lytul Microsoft 

Cm Lifted Systems Engineer (MCSE) Pnsiadacze MCSA 

wykazali si? wietlzg i umie|?tnosciami mezb?dnymi do 

efektywnego plannwania, instalowama, zarzqdzama, 

konserwowania ww systemovv (znajomosc Windows NT 

Workstatiun, Windows NT Server) Jest to tylko ulamek 

bogatoi oferty kursow przygotowanych przez soft-tromk 

Dla zainteresowanych podaiemy numery telefonow Poznan 

tel 0601/B54 39 B4, Warszawa 022/635 58 67, Gdynia 

058/621 10 33, Wroclaw 071/55 28 B4 

LEXMARK ? 

Kolorowa drukarka atramenLown Lexmaik 7000 Color 

Jetprmter wyposazona |est w nowe, laserowo 

udoskonalone naboje Ten nowoczesny system umozliwia 

drukowame z naiwyzsz? rozdzielczctscizj dost?pn? w 

□sobislych drnkarkach atramentowych (1200x1200 dpi) 

i to bez poswi?cania szybkosm Pndwdjna szemkosc 

elementu drukuifjcecjo czym drukowame jeszcze szybszym 

- do B str/min w czerm i 3 sLr/mm w kolorze Laserowo 

wyci?te dysze (25 mikrondw sredmcy) nakladai? punkty o 

optymalnym ksztalcie umozliwtaigc riruk o najwi?kszej 

mozliwei g?stosci az do 1 44 miliona punktow na cal 

kwadratowy Jako uzupelmeme nowe| drukarki 7000, 

Lexmark oferuie takze umkalny wodoodpomy czarny tusz 

pigmentoivy oraz nowe szyhko schugce i odporne na 

blakm?cie tusze kolornwe (Obecme mozna zakupic |uz 

Lexmai k 7200, o meco podwyzszonych parameti achJ 

ZMIANA W ZARZADZANIU OPTIMUSA 

Nnwa uinowa podpisana z Arturem Andersenem, ktory jest 

Budytorem Optimusa S A ma no celu skonsohdowame 

Optimusa i jego samodzielnych oddzmlnw Jest to umeczka 

od rozdrobmeniB, maigca na celu zapobiezeniu dublowama 

tych samych struktur w kilkudziesi?ciu firmach - oddzialach 

Optimusa - referowal prezes Optimusa S A pan Kluska 

Wedlug wewn?trznych bndari koncei nu zmmnaw systemie 

zarzfjdzama ma przymesc znaczme oszcz?dnosm, a wi?c 

uwolmone w ten sposob zasoby finansowe, b?dg mogly bye 

wykorzystane do rozwoiu firmy Wartu dodac, ze Optnnus 

S A wspolpracuie od jakiegos czasu z superkoncernem 

Lockliead Martin 

Sin Fact Sheet 
Activision 

kow krwawych jatek, Nalezato-i 
by jeszcze dodac, ze zabawa z 
powodzeniem toczyc si? b?dzie 
w Interku, przez modem. Prze- 
widziano rowniez obslug? pro- 
tokolow LAN/WAN. Premiera 
gry w kazdej chwili (marzec 
98), z niecierpliwosci? oczeku- 
jemy wi?c pefnej wersji, by 
przekonac si?, co za ziofko z 
tego Elexisa Sinclaira, 

21 wiek ppzyniAgt deha- 
denejg i rozklad, hto- 
ry niezym nowotwor 
toezy peine brudu i 

ciemno^ci miasts. By6 moze zlo 
plenip sip niezym kanalowe 
szczury zosialoby pokonane, 
gdyby ludzie nie hyli tak krot- 
kowzroczni. Brutalne gangi kry- 
minalistiw, platnych morder- 
edw, mutantbw, islot, ktdre juz 
dawno zniszczyly swojp prze- 
szlosc, rzuzbty nnwp erp, w 
kldrej nie ma juz miejsca dla 
pnrziidkB. Chaos ogarnia swiat, 
co nie znaezy wcale, zeniktnie 
probuje z nim walczyc. 

Czarny Iwan 

Specjalna, elitarna jednostka 
policyjna zorganizowana jesz¬ 
cze za starych, dobrych cza- 
sdw, musi wykonac swoj? mi- 
sj?. Cel jest jeden. Na czele 
wszystkich organizaeji krymi- 
nalnych stoi jedna osoba. Ele- 
xis Sinclair, niekoronowany krol 
Ciemnej Strony cierpi na mani? 
wielkosci, jest despot? i sa- 
dystq, na pewno jednak nie jest 
glupcem. Zabic go nie b^dzie 
iatwo, tym bardziej, ze chroni? 
go doborowe oddzialy najbar- 
dziej bezwzgl?dnych i oddanych 
wojownikow. To zreszt? tylko 

ufamek trudnosci, na ktore 
moze si? natknqc potencjalny 
zamachowiec. Przede wszyst- 
kim Sinclair ukryty jest niezym 
poczwarka w kokonie, zagnze- 
bana w ziemi. Szesc desperac- 
ko bronionych stref, ktore 
chroni czarnego kacyka, wypel- 
nionych jest uzbrojonymi po 
z?by zbirami. Tylko zewn?trzny 
swiat zapada si? i rozklada w 
przygniatajqcym bezwladzie. W 
swiecie Sinclaira panuje ponu- 
ry rygor, co znaeznie utrudnia 
misj?. 

Tak mniej wi?cej brzmi story 
nowej gry FPP zatytulowanej 
SIN FACT SHETT, opartej na 
engine Quake. Jak tatwo si? 
domyslic, czeka nas mnostwo 
atrakcji, w kto- 
nych cysterny 
krwiiflakowzde- 
rzac si? b?d? z 
naszym bohate- 
rem pragnqcym 
jedynie zaprowa- 
dzic lad, spokoj i 
porzqdek. 
Mozemy spo- 
dziewac si? roz- 
watki w stylu 
Take no Prisoner, 
pami?tajcie jednak, ze patrzy- 
my "oczami bohatera", czyli, ze 
wizualnie gra blizsza b?dzie 

swojemu kuzynowi [Quake). Do 
spenetrowania przygotowano 
szesc superwielkich lokaeji, 
ktore maj? imitowac pelen 
przemocy swiat przyszlosci. 
Oczywiscie wszystko dzieje si? 

w pefnym, fadniutkim 3D i 16 
bitowym kolorze. Jak zwykle 
mozemy spodziewac si? obslu- 
gi 3Dfx, co jak juz wiemy znaez¬ 
nie podnosi walory smakowo- 
wizualne. Activision, ktory jest 
producentem gry zapowiada, 
ze b?dzie to znakomita, cytuj? 
"hard-core techno-industrial 
saga”. Ufff. Co by nie myslec o 
takim slownym tasiemeu, wy- 
daje si?, ze gierka b?dzie cie- 
kaw? propozyej? dla zwolenni- 
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Gaumonl Multimedia 

oraz Kalisto Entertain¬ 

ment zwarlo szeragi 

by wycisnafi jeszcze 

troche hasy na tali powodzenia 

kinowego przeboju. Tym prze- 

tiojem okazal sie Piety Element, 

film z gatunku space opera. Pod- 

party olbrzymim budzetem (jak 

naEurupe) pozwalil Fraacuzom 

na petna swobadp i zrealizawa- 

iie pomystdw, ktore acieraja sip 

(icyberpunkaweklimaty.Swoje 

rtragq, zaajdujycy sig na podob- 

ttaj orbicia Tank Girl, film oper¬ 

ative dla ludzkosci jest cieka- 

wie ufryzowany Zorg. 

~~ CZARNY IWAN 

Ciemnosc powraca na naszq 
mateczk? Ziemi? falami co kil- 
kaset lat, a nieocenionq pomoc 
w jego trzebieniu oddaje ludz¬ 
kosci rowniez istota "zrodzona 
nie na tym swiecie". Tytulowy 
Piqty element to milosc, czyli 
kwiat uczuc, ktory rozkwita w 
sercu kosmitki o dzwi?cznym 

noczonych komiksie, okazal sip 

ti co najmniej klasp garszy. Piqtv 

Itement to przede wszystkim nie- 

skomplikowana tabula, wyryso- 

aim zyletp krecha rozdziela- 

jp ciemnosc i zlo od dobra, 

czyli doskonata forma do odla- 

tiffi gry FTP. Jezeli nie mieliScie 

si- azji odwiedzic kina, to przy- 

pominam, ze wazet akcji zawia- 

-jje sip wokot pigciu elementfiw, 

- ipki kttirym Ziemia nie zosta- 

nie zaanektowaaa przez zta z ko- 

imieniu Leeloo. Nie ma ona cech 
narcystycznych, dlatego swo- 
im uczuciem obdarzyla nic nie 
znaczgcego taksowkarza z No- 
wego Jorku, ktory akurat si? 
nawingl i dzi?ki totalnemu przy- 
padkowi wybrany zostal na 
osob?, od ktorej zalezg losy 
tego ziemskiego padotu, Korben 
Dallas, bo tak zwie si? to indy- 
widuum, jest typowym przed- 
stawicielem m?skiego rodu z 
roku 2213. Lekko zapyziaty, 
podtatusialy osobnik, ktory na- 
gle niczym Atlas-niebosklon, 
dzwigac musi losy milionow 
dziatek, kobit, staruszkow i in- 
nych istot. Aby dokonac nie- 
mozliwego, zebrac nalezy czte- 
ry wyjgtkowe kamyczki Nie sg 
to zwykie otoczaki, ktore spo- 
tykamy nad brzegiem strumy- 
ka, wzgl?dnie na budowie, ale 

gr? zatytulowang..., PIATY ELE¬ 
MENT. Tak oto wszystkie ele- 
menty ulozyly nam si? w glow- 
kach i z ze spokojnym, falujgcym 
w rytm faz Ksi?zyca mozgiem 
zaczekac mozemy na premier? 
gry, ktorg przewidziano na 
czerwiec Annno Domini'98. 
Czego mozemy si? spodziewac? 
Dywagacje niewiele nam po- 
mogg. Niejeden juz zapowiada- 
ny szumnie Mega-Super-Hit 
okazal si? “w praniu" shitem, 
ale aby formalnosci stalo si? 
zadosc, przytocz? kilka okrg- 
glych slowek pelnigcych rol? 
preview gry. 

W grze wykorzystanych zosta- 
nie kilka wgtkow scenariusza 
filmowego, ktore jakimssposo- 

reprezentacje mistycznych 
zywiofow, czyli ziemi, wody, 
powietrza i ognia. Kiedy doda- 
my do nich Leeloo, mamy 
wszystkie pi?c elementow i 
catg afer? z glowy. Tak mniej 
wi?cej wyglgdal scenariusz fil- 
mowy, a pisalem o tym dlate¬ 
go, poniewaz jest to rowniez 
obowigzujgce story w nowej 
grze, ktorg podpiera marka 
producenta filmu oraz kompu- 
terowej kuzni, znanej mi?dzy 
innymi z takich niewinnych pro¬ 
dukcji jak Nightmare Creatu¬ 
res. Wspomniany tytul to dose 
zabawna [dla grabarzy i psy- 
choli] gra w klimacie horroru, z 
ktorej wyrznigto engine i na 
jego podstawie skonstruowano 

bem nie weszly w sklad tego, 
co moglismy zobaezye podezas 
poltoragodzinnej projekcji kino- 

wej. Co najwazniejsze, dzi?ki 
kooperaeji firm, w gierce zo- 
stang wykorzystane zarowno 
tla, jak i kostiumy filmowe. Fu- 
turystyezny statek kosmiezny, 
Floshton, paskudne Mangalo- 
res [nie wiem czy to kuzyni 
mangi czy moze Allora], latajg- 
ce Robocops, a przede wszyst¬ 
kim Zorg - to atrakcje, ktorych 
nie zabraknie rowniez w grze. 
Oczywiscie zabawa ponownie 
polegac b?dzie na okietznaniu 
zywiofow i wykonezeniu Zorga, 
a osobnikami do tej szczegolnej 
misji predysponowanymi b?dg 
Leeloo i niejaki K. Dallas. Wza- 
leznosci do Waszych preferen- 
cji, b?dziecie mogli przebrngc 
misje jedng lub drugg osobg, co 
podobno ma bye szalenie eks- 
cytujgce. Akcja b?dzie rozgry- 
wac si? przyszfosci, 250 lat od 
naszego czasu. Czy wykorzy- 
stano przy produkcji gry odpo- 
wiednio zaawansowang techni- 
k?? Rewelacji raezej bym si? nie 
spodziewal, ale bye moze przyj- 
dzie jeszcze czas, ze odszcze- 
kam wszelkie kgsliwe uwagi i 
wyniosg mnie na tarezy po 
uczciwym mordobiciu zaserwo- 
wanym przez zespol redakeyj- 
ny. Na razie z niecierpliwoscig 
oczekuj? na pierwsze skowron- 
ki, ktore przyniosg gr?, i na fi- 
nalowg rund? z Naczelnym, 
ktory potrzebuje od czasu do 
czasu rozerwac kilka gardef. 
Pa! 

Tytul: Fifth Element 

Pnoducent: Gaumnnt Multimedia/Kalisto Entertainment 

wykorzystane do rozwoju firmy Warto dodac, ze Optimus 

S A wspolpracuje od jakiegas czasu z superkoncernem 
Lockhead Martin, 

SAP NA TOPIE 

SyPU-m SAP, kdrym |ko^lugu»Q ss[$ Optimus mial jak do tej 

pory fagotti grono tUvihy} tej przyezyny, 

is JarejKtrowanych nultanijw nim az 80 tysi^cy! 

Optimus rdocydowal &i$ w radyluririvJtfdlL Po poprawienm 

SAPa, wylqczono caly system, a nast?pme uruchomiono go 

juz we wszystkich oddzialach jednoczesnie fw pazdziermku) 

Dzf^ki tej decyzji tirma pracuje pod kontrolq jednego systemu 

operacyjnego, ktory ponadto nie sprawia juz prohlemdw. 

Dla uzytkownika wymiernym efektem te| decyzji b?dzie 

szybsza, profesionalniejsza obsluga 

CZARNY ROK 

Prezes Optimusa S A pan Kluska, podsumowujqc rok 97, 

wspomnial o nieszczqsnej decyzji rzqdu, ktory w ubieglym 

roku (1 styeznia 97) wprowadzil dziewi?cioprocentowe cla 

na cz?sci do komputerdw. Go ciekawe, najwyzsze, 9% cla 

obj?ly te podzespofy, ktore sq najdrozsze, a rdwnoczesme 

najmmejsze, czyli na pami?ci i procesory. Spowodowalo to 

nie tylko wzmocnieme zagramezne) konkureneji, ale przede 

wszystkim ogromny rozwd) szarej strefy (latwo jest 

przewiezc tego typu elementy przez granic? me wnoszqc 

stosownych oplat) Dodajqc to tego kole|nq korzysc jakq 

przynosil przemyt, to jest 22% podatek VAT, ktorego 

oczywiscie mkt nie uiszcza, suma "oszcz?dnosci" wynosi 

ponad 30% Na dodatek Ministerstwo Fmansow 

zrezygnowalo z ulg podatku dochodowego od zakupu 

komputera Efektem tej decyzji zmalalo zainteresowanie 

Fakturami za sprz?t, ktore w rozliczemu podatku "mialy 

swojq cen?", co z kole| tym bardziej popchnplo potencjalnych 

kupcow w stron? czarnego rynku W konsekwencji Optimus 

zanotowal spadek obrotow, a budzet panstwa stracil 

milionowe wplywy Urzpdnicy majq si? swietnie i zapewne 

jeszcze niejeden raz “usprawmq" nam zycie . 

Po zmiame ustawy (zerowe stawki podatku na sprz?t 

komputerowy i 5 % ochron? celnq dla EWG) Optimus w 

odniesieniu do listopada 96, za listopad 97 mial |uz w 22 % 

przyrost dochodovz (w komputerach) Warto jednak 

podkreslic, ze ceny sprzptu znaezme spadly, co zmiema nieco 

t? relacj? Pan Kluska wspomnial rowniez o olbrzymim udziale 

na rynku nielegalnych kopii programdw (np Encyklopedia 

Techniki, Encyklopedia Przyrody) Wytwarzane na skate 

przemyslowq (tloczone, podobme jak oryginaly], nielegalne 

kopie stanowiq mekiedy az 80 % obecnych na rynku Biorqc 

pod uwag? wkraczaiqcq na rynek technologic DVD, po|awiq 

si? ogromne zagrozenie dla twdreow i legalnych 

dystrybutorow oprogramowania i gier Przy okazji, wai to 

chyba dodac kilka slow odnosnie DVD Informacje 

uzyskalismy do jednego ze speqalistow Optimusa Jak wiemy 

zabezpieczeme plytek b?dzie polegalo na podzielemu swiata 

na pi?c stref. Bez specjalnych urzqdzen niemozliwe b?dzie 

uruchomienie piytki, dajmy na to ze Stanbw Zjednoczonych 

Jednak wewnqtrz strefy takich zabezpieczeh nie b?dzie, a 

np. Polska nalezy da tej samej strefy co Japonia Wnioski sq 

oczywiste, a faced kopiujqcy na masowq skat? 

oprogramowanie, mogq juz zacierac rqczki 

STREFA GIER RAZ JESZCZE! 

Przypommamy wszystkim amatorom zdigitalizowanego 

eteru, ze CD-Action goscr%i tydzien na an true 

programu miejskiego Polskiego Radia w audyc|i Strefa 

Gier 

Jeslj|Wlqczycie radioodbiormki w sobot? o godz 

16 10 na fall 89 8, to powitajq was sympatyezni 

autorzy programu: Robert Zatorski i Krzysztof Janos 

i obiecajq warn nagrody w postaci czadowych gierek, 

ktore losowane sq w kazdym pragramie Potrzebuiecie 

tylko trzech rzeezy, zeby sluchac Strefy Gier: radia, 

trzech kwadransdw luzu i wygodnego fotela, zeby me 

pasc z wrazema 

Do uslyszema w najblizszq sobot?1 



W pnodukcji 30 

•MONSTER 3D II!!! 
Jeszcze wi?kszusc graczy me wysuptala kasy na 

akceleratory grafiki - a tu juz powstajq karty nowej 

generacji1 Diamond Multimedia Systems, Inc tworzy 

bowiem akcelerator Monster 3D II, bazujqcy na nowym 

chipsecie Voodao2 Gena tego "czegos" wynosi febecnie) 

okolo 250$ [a wi?c jest calkiem umiarkowana, szczegolnie 

gdy uwzgl?dmmy fakt, ze b?dzie mial 0 Mh Ram i b?dzie okolo 

2x szybszy od swego poprzednika) Wiadomo juz, ze 

powstanie wersja Tomb Raider 2 na t? kart?, a ponadto 

LucasArts zapowiada specjalny Star Wars Game Pack; 

mowa tez o paru demkach gierek Inp Heavy Gear], ktore 

b?dq korzystac z nowego akceleratora Brzmi to calkiem 

obiecujgco 

•NOWA SIECIOWA RPG 
Sony Interactive Studios America tworzy gr? RPG on-line 

o nazwie EverQuest 

•DOOM BEZ TAJEMNIC 
John Carmack udost?pnia "source code" slawnego Dooma! 

Zainteresowanych odsylamy do site’a ID Software 

"Niekumatym" wyjasniamy, ze nie oznacza to, iz po 

sciggni^ciu stuffu od razu majg w doomu Doma (pfu, na 

odwrdt!) Jest to gratka raczej dla programistow, ktorzy 

b?dq mogli przeanalizowac sposob, w jaki gra zostala 

stworzona, analizu^c jej kod linia po linii... 

•DESCENT TEZ 
To samo tyczy si? rowniez gry Descent - jej kod zrddlowy 

mozecie znalezc na stronie producentdw 

•DOOMOWE KINO?! 
Zndw glosno o tym, ze TriStar Pictures zamierza stworzyc 

film na motywach kultowej strzelaniny FPP (czyli wlasnie 

Dooma) Film, ktoregu producentami sg Dino Conte i Moe 

Lospinoso, powinien wejsc na ekrany w przyszlym roku 

Niestety brak wi?cej informacji, ale na pewno jeszcze 

niejeden raz puwrdcimy do tego tematu 

•SPORT TO ZDROWIE 
Fox Sports Interactive (FSI) zapowiada 6 nowych gier 

sportowych:hokej, golf, terns ziemny, pilk? nozng, baseball 

i futbol amerykanski W stosunku do newsow i 

poprzedmego miesiqca przybyly dwie gierki - co b?dzie w 

kwietmu?! 

•NASTE;PNA WOJNA 
Armoi'ed Moon; The Next Eden to nowy RTS firmy 

Microforum Toczymy wojny pomi?dzy wielkimi 

koi poracjami, tak na powierzchni Ziemi, jak i na Ksi?zycu 

Ponoc sterowame w grze ma bye maksymalnie uproszczone 

(w przeciwienstwie dc mozliwosci rozwoju wydarzen) Gra 

powinna w najblizszym czasie trafic do sklepow 

• BASEBALL’ 99 
EA Sports pracuje nad najnowszg wersjg baseballa (Triple 

Play'99) Gierka b?dzie chodzila pod 3Dfx, przyb?dzie jej 

specjalny tryb akcji "offense only", uaktualnieniu ulegnie 

baza graczy i zespolow (pojawig si? tez calkiem nowe 

druzyny), b?dzie mozliwa gra w Internecie, poprawiony 

zostame dzwi?k etc Gierka powinna pojawic si? poznq 

wiosng 

• WI^CEJ DARK REIGN! 
Activision, konezy prac? nad CD z dodatkowymi misjami do 

Dark Reign (Dark Reign Expansion: Rise of the 

Sbadowhand) Zestaw powinien bye w sprzedazy pod koniec 

marca Suplement do tej giery zawiera 18 nowych 

samotnych" misji, kilka modeli nowych jednostek oraz 

zupelnie nowatorsko uj?te nnsje ’'kooperatywnen. Celem 

tych ostatnich bowiem ma bye prawdziwy "Wyscig 

Zbrojen"! Pnnadto bardziej juz tradycyjne giery 

multiplay'owe obslugiwac majq da osmiu graczy, pozwalajgc 

im zarazem na skorzystanie z nowych armii: Freedom Guard 

Xenite oraz Imperium Shadowhand Ciekawostkg gry jest 

mozliwosc zmian terenu przez hudow? drog, co wydatnie 

przyspieszyc ma poruszame si? jednostek Ogdlnie zas 

"I'ewolucyjna Al oraz edytor misji stawia Dark Reign w scislej 

mum 

zwyci?stwa, Procz tego, wzo- 
rem innych ‘generali1, znajdzie 
si? i par? mniej zobowiqzujq- 
cych, pozbawionych calego 
tego ciqzqcego ladunku odpo- 
wiedzialnosci, misji pojedyn- 
ezyeh. Kazda ze stron ma rzecz 
jasna do dyspozycji odr?bne 
typy uzbrojenia wymuszajqce 
na polu walki nieco inn? takty- 
k? - wiadomo: pancerz i arma- 
ta Tygrysa sq od shermanow- 
skiego "troszeczk?" mocniejsze 
i w bezposrednim starciu ten 
drugi szans wi?kszych nie ma - 
dzi?ki czemu kampanie roznic 
si? b?dq mi?dzy sob? nie tylko 
kolorami na fladze. Na dalsze 

ko pojazdy, ale i artyleria czy 
lotnictwo, ktore odpowiednio 
uzyte mogq nieprzyjacielowi 
zrobic o wiele wi?ksze kuku niz 
reszta sii razem wzi?tych. Je- 
dyny problem to tylko odpo¬ 
wiednio szybkie poiapanie si? w 
sytuacji, bo symulator to bar¬ 
dziej RTS niz turowka, do kto- 
rej przyzwyczaily nas poprzed- 

Takie mogtoby bye hasfa 

reklamowe najnowsze- 

go ortcinka z illiigiej 

genecalskiej serii, Pmi- 

zec Commander umozliwia bo- 

wiem bezposreilnie wzigeie 

nych do tej pony tylko na maple 

sztabowej z wszocliobecnym 

podzialem na tony. A jak si? juz 

tatwo z lahiego opisu, ludziez 

samej nazwy, domyslic, SSI pin- 

noje wydanie symulatora czol- 

gu z akeja osarizona w czasach 

dohrze znanej ze swych pozo- 

stalych lylulow drngiej wojny 

swiatowej. 

Allor 

Hodowcy gqsienic mogli si? w 
minionym roku zajmowac jedy- 
nie abramsami, chociaz za to w 
jednej zdwoch gier: iM1A2 lub 
Armoured Fist 2. W porowna- 
niu z latami jeszcze wczesniej- 
szymi byl to wi?c bardziej uro- 
dzaj niz posucha, ale sprzyjajq- 
cy niestety tylko jednemu ga- 

tunkowi. Po tegorocznych wa- 
kacjach zadowolone powinny 
bye za to znaeznie szersze kr?- 
gi milosnikow robaezkow, 
zwiaszcza tych preferujqcych 
gatunki pelzajqce w latach 
czterdziestych naszego stule- 
cia. Do wyboru b?dzie oczywi- 
scie dowolna ze stron biorq- 
cych udzial w zmaganiach na 
starym kontynencie oraz jego 
najblizszym sqsiedztwie, a ce¬ 
lem - poprowadzenie jej w cza¬ 
sie kampanii do ostateeznego 

zroznicowanie taktyki b?dzie 
miai wplyw przede wszystkim 
teren, na ktorym toczyc si? 
b?dq boje. Przy plaskich pia- 
skach Afryki Pofnocnej liezy si? 
niezupelnie to samo, co na gor- 
skich i dodatkowo pokrytych 
sniegiem terenach u Wielkiego 
Czerwonego Brata. Dodatko- 
wym urozmaiceniem sq jed- 
nostki wsparcia przydzielane na 
misje, ktorym mozna b?dzie, 
naturalnie przy pomocy Okolicz- 
nej Mapy Taktycznej, wydawac 
rozkazy. Warto przy tym za- 
uwazyc, iz wsparcie to nie tyl- 

nie tytuiy, i czasu na 
reakcj? jest zdecydo- 
wanie mniej. 

W chwili obecnej, czyli 
na kilka miesi?cy 
przed ukazaniem si? 
gry na potkach - w 

okolicach trzeciego kwartalu - 
grafika prezentuje si? juz cal¬ 
kiem, calkiem, dobrze wrozqc 
oprawie, wi?c jesli tylko reszta 
b?dzie na poziomie podobnym 
do pozostalych tytufow SSI, to 
kolejna udana gra murowana. A 
jakas zmiana amerykanskim gq- 
sienicom si? w koncu nalezy, 
nieprawdaz? 

Tylul: Panzer Commander 

Producenl: SSI 



Syracuse Language Systems 

NAJBARDZIEJ ZNANE W U S A, REWELACYJNE PROGRAMY DO 
NAUKIJEZYKOW OBCYCH NARESZCIE SJ DOST^PNE W POLSCE! 

NIE ROZUMIESZ GIER 
PRZYGODOWYCH? 
Nie martw si§, kompletny kurs j§zyko- 

wy Jour Way 2.0" nauczy Ci? od pod- 

staw rozumiec, mowic, czytac i pisac 

w jednym z trzech j^zykow: angiel- 

skim, francuskim lub hiszpanskim. 

Obrazkowe menu i w petni intuicyjny 

interfejs sprawiq, ze nauka stanie si? 

dla Ciebie przyjemnosciq. Kurs zostal 

sfworzony z mys'lq o zaczynajqcych na¬ 

uk? j?zykow obcych, ale dzi?ki temu, 

ze potrafi dostosowac swoj poziom 

trudnosci do mozliwosci uzytkownika, 

jest rowniez doskonatym narz?dziem 
dla srednio-zaawansowanych. Dzi?ki zintegrowanemu, rewolucyjnemu systemowi 

rozpoznawania mowy, program stucha i otenia Twojq wymow? i akcent. 

W pakiecie znajduje si? mfkrofbn i lamia audio do cwiczenia bez komputera. 

CHCIAtBV$ oeufiki MANGi 
W ORYGIHALNEJ WERSJI? 
Pomoze Ci seria JriplePlay Plus!", 

ktora poprzez zabaw? uczy rozumiec, 

mowic, czytac i pisac w jednym z nast?- 

pujqcych j?zykow: angielskim, francu¬ 

skim, hiszpanskim, wfoskim, nie- 

mieckim, hebrajskim i japonskim. 

Program zawiera ponad 25 gier j?zy- 

kowych, dzi?ki ktorym zaczniesz 

biegle wtadac obcym j?zykiem, a dy- 

namiczny mikrofon znajdujqcy si? 

w pakiecie oraz rewolucyjny system 

rozpoznawania mowy pozwolq Ci 

szybko doprocowac swoj akcent do 

perfekcji. Pakiet przeznaczony jest dla 

zaczynajqcych nauk? i srednio zaawansowanych w wieku od 8 lat wzwyz, oraz zawie¬ 

ra intuicyjny system regulowania poziomu trudnosci. 

CHCUUVi POROZMAWIA^ 
ZNIEZNAJOMA? 
Dzi?ki programom z serii Jet's Talk", 

szybko nauczysz si? prowadzic kon- 

wersacje po angielsku, francusku, 

wtosku, niemiecku lub hiszpansku. 

Programy te nastawione sq na nauk? 

mowienia i rozumienia ze stuchu 

oraz skierowane do poczqtkujqcych 

i srednio-zaawansowanych. Biblioteka 

zawartego w nich slownictwa obej- 

muje ponad 2500 powszechnie uzywa- 

nych stow i zwrotow wraz z ich aktual- 

nq angielskq wymowq. 

Inne nagrodzone programy do nauki j?zykow dla calej rodziny. 
Hiszpanskiego. Angiclskicgo. Niemicckicgo, Japohskicgo. Francuskiego, Hcbrajskiego i Wloskiegn 

Slownictwo Rozumienie Mowienie 
zesluthu 

Rozumienie Konwersocje Odmiana Gramatyko 
aytania czosownikow 

IN-ONE Mta 

^ J TALK”’ Kioisror umitiiQinGcu 

rSl^LEPUY PLUS! to, 

Wszystkie programy dzialajq w systemie Windows 95 i Windows 3.11, 
a program „All-ln-0ne" dziala rowniez na komputerach Macintosh. 

TWOJE DZIECKO ME ROZUMIE 
KRESKdWEK? 
Nie martw si?. „AII-ln-0ne" to produkt ja- 

kiego jeszcze nie byto na naszym rynku. 

W jednym pakiecie znajduje si? 

program, ktory potrafi zainteresowac'Two- 

je dzieciaki naukq pi?ciu j?zykow: angiel- 

skiego, niemieckiego, francuskiego, hisz¬ 

panskiego i japonskiego. Zaprojektowany 

zgodnie z amerykanskimi standardami 

troski o najmtodszych, dostaray im dosko- 

natej zabawy na dtugie godziny. Podstawq 

programu sq multimedialne gry i zabawy. 

Po takim wst?pie jakim jest vAII-ln-0ne", 

nie odciqgniesz dziecka od nauki j?zykow 

obcych. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-12 lat. 

UWAGA! 

PlMCl! 
Wylqczna dystrybucja w Polsce: 
Licomp • EMPiK * Multimedia Sp. z o.o. 
02-935 Warszawa, ul. Chochotowska 3c 
tel./fax (0-22) 642 81 65, (0-22) 642 99 21 

PAMipj, ze kupujqc pirackie kopie programow po- 
pelniasz przest?pstwo, za ktore mozna pojsc do wi?- 
zienia, a poza tym nie masz zadnej gwarancji iz naby- 
ty produkt jest pefnq, poprawnie dzialajqcq i wolnq od 
wirusow wersjq programu. 

w kazdym sklepie z programami komputerowymi lub zadzwori pod numer (0-22) 642 99 21, aby zamowic swoj egzemplarz programu. 



W produkcji 

czolowce RTS-ovj" - to slowa Senior Vice President 

international, Activision, Inc. - pane Boba Devara I dale] 

pan Devar - 1. mis|e wspolpracy, znnenny teren i osmiu 

graczy w Internecie przenosi Dark Reign Expansion na 

kolejny poziom symulacji jako gatunku " Pi?kne slowa Jak 

jednak h?dzie si? w to grac - po prostu zobaczymy 

• JESZCZE TOTALNIEJSZA ANIHILACJA 
Nowe jednostki (dost?pne w Annihilated com) do gry Total 

Annihilation: mobile radar KBot 'Voyeur'' dla Core i mobile 

radar aircraft "Eagle" oraz Fortificatfon Wall dla ARM. A 

jesli me macie dostppu do Internetu 

- zerkni|cie na nasz lutowy Cover CD. 

• LEKKA OBSUWA? 
Premiera samochodowki Bethesdy, czyli Burnout: 

Championship Drag Racing, ulega lekkiemu przesum?ciu 

Rzeczmk Bethesdy oswiadczyl, ze w ostatnfefchwili gri. 

zostala wzbogacona □ nowe poiazdy i tHasy, stqd 

Jej premiera obsun?la si? w okolice konca marca [pierwotnie 

miala hyena poczqtku roku) 

♦POCZYTAJ Ml MAMO... 0 VOODOO 
Doszlo juz do tego, ze powstalo spec|aloe czasopismo 

poswi?cone tylko i wylqczme akceleratorom grafikfejiazywa 

si? The Official 3Dfx Interactive Magazine i b?dzie wydawane 

co kwartal Pierwszy numer - w marcu 

•LARRY NIE DO ZDARCIA 
Sierra zapowiada fw okolicach ma|a) kolejng cz?sc przygod 

najhardziej pechowego podrywacza swiata, czyli: Leisure 

Suit Larry VIII. Leisure Suit Larry’s Casino pozwoli nam na 

odd ante si? zgubnemu nalogowi hazardu w wielkim kasynie 

(i zapewne me tylko temu) 

• ULTYMATYWNA KOLEKCJA 
Origin przygotowuje dla fanow Ultimy mezly prezent: The 

Ultima Collection, czyli kompilacj? Ultim 0 - 8, a takze 16- 

sti omcowy atlas swiata, w ktorym rozgrywa si? akcja tych 

gier oraz sporo nie publikowanych wywiadow z tworcami 

•NOWY SPACE QUEST 
Juz wkiotce powmna pojawic si? kolejna tsiodma) cz?sc 

tego kultowego tdla fanow przygodowek) cyklu Sierry 

•JESZCZE JEDNA PRZYGODQWKA 
THQ zapowiada nowq przygodowk? o nazwie Red Jack 

Revenge of the Brethren Jej tworcami sq ludzie z Cyherflix 

(Titanic Adventure Out of Time i Dust: A Tale of the Wired 

West). Gra powinna bye w sprzedazy w polowie tego roku 

•PATCH DO LANDS OF LORE 2 
Westwood (www westwood com) udost?pni! na swojej 

mternetowej stronie laty umozliwiajqce grze korzystanie z 

wi?ks:osci popularnych chipseLow 3D W alfabetycznej 

kolejnosci sq to 3Dfx, ATI 3D Rage II, N Vidia Riva 128, 

Matrox Mistique, Rendition VIODO i V22Q0, Power VR, 

Cirrus Logic, S3 Virge, 3D Labs Parmedia 

TANIE PROGRAMY Z OPTIMUSA 

Pierwsza grupa tamch programow to nieco starsze, ale 

wciqz bardzo dohre gry takich znanych zachodnich 

wydawcdw jak Activision, Warner Interactive czy Ubi Soft: 

Hyberblade, A-1D Cuba!, MuppetTreasure Island, 3 Czaszki 

Toltekaw (polskie napisy), Creatures, International Moto 

X czy Street Racer, w cenie ponfzej 50 zL W przyszlosci 

planowane sq wznowienia innych tytidow na rownie 

atrakcyjnych warunkach. Na poczqtku lutego ukaze si? 

kontynuacia przygod sympatycznegD Lwa Leona 

wroclswskiej firmy Leryx Longsoft (znanej z doskonalei gry 

Clash, uznanei podezas ostatnich targow gier 

komputerowych Gamblenada '97 za Najlepszq PolskqGr?) 

- Zagadki Lwa Leona z wstrzqsajqco mskq cenq 39 zL, 

Optimus Pascal Multimedia i Optimus Nexus proponujq tez 

kilka ciekawych pozycji po atrakcyjnych cenach (pomzej 100 

zl): bajki Uradziny Prosiaczka, Marzema Zlotei Rybki, 

Czarownica Agata i Sekrety Krola oraz programy 

edukacyjne Multimedialne La La La i rewelacyjne Moje 

Pierwsze A-B-C 

wrazenie, ze najlepsi gralicy, 

programisoi i itiuzycy zajgli si? 

wtiiaie graii hosmieznymi. 

Kolejna gra z lege galunkii, klo- 

ri bye eioze polwierdzi moje 

powyzsze przekananie wtasnie 

zostala wyslrzelonazlaboraio- 

rium Gpaiier inlenaclive (abynie 

byio niedomowiefi: premiera Ke 

nocracy zostala przewidziana na 

poczptek lutego), co oznaeze ni 

meiej ni wigeej to, ze znowu b? 

dziemy mogli pebujac w cbmu- 

racb. 

Inquisitor 

Przyszlosc systemu sloneczne- 
go zalezy do rownowagi pomi?- 
dzy czterema planetarnymi 
mocarstwami. Mrzonki o domi- 
naeji przeradzajg si? w otwar- 
ty konflikt, ktory pnowadzi do 
szeregu nie rozstrzygni?tych 
bitew. Kosmos przemierzajg 
wielkie krqzowniki w poszuki- 
waniu zeru. Szybkie, niebez- 

Gr? rozgrywamy, w zaleznosci 
od prefereneji, w dwoch do- 
st?pnych trybach. Arcade po- 
zwala przeprowadzid szereg 
losowo wybranych misji maksy- 

malnie uzbrojonq jednostkg. 
Kierowanie statkiem zostaje 
nieco uproszczone, ale dzi?ki 
temu mozemy skupic si? na 
wyniszczaniu przeciwnikow. Si¬ 
mulation wymaga o wiele wi?k- 
szego wysilku. Przede wszyst- 
kim musimy tu doskonale orien- 
towac si? w dziesigtkach opeji 
umozliwiajgcych abslug? stat- 
ku. Konieczne b?dzie zaplano- 
wanie strategii misji, jak row- 
niez wst?pne oszacowanie 

prawdopodobieristwa jej wyko- 
nania. Przeciwnicy nie b?dg t?- 
pymi baranami, leegeymi bez- 

myslnie w pole razenia poktado- 
wega lasera. Sztuczna inteli- 
geneja zaimplementowana w 
gr? b?dzie pracowac catg 
mocq, aby zniszczyc wroga. 
Oczywiscie w zaleznosci od na- 
szyeh post?pdw, wraz z awan- 
sem, komandorowi zostanq 
przydzielone coraz silniejsze, 
szybsze, lepiej uzbrojone jed¬ 

nostki. Oprocz przestrzeni ko- 
smieznej, na penetracj? czeka 
ponad 70 gotowych lokaeji, W 
trybie Simulation konieczne b?- 
dzie rowniez wydobywanie, 
zdobywanie koniecznych do 
rozwoju surowcow, jak rowniez 
zarzqdzanie catym systemem. 
Wedtug autorow na uwag? za- 
sluguje unikalny, skomplikowa- 
ny H.U.D. Cznany z symulacji 
lotniczych wyswietlacz prze- 
zierny). Gra b?dzie bez proble- 
mow toczyc si? w sieci i w In¬ 
ternecie - przewidziano mozli- 
wosc deathmatchowego star- 
cia osmiu osobr Graficzka na 
pierwszy rzut oka wyglqda in^ 
teresujqco, chociaz wspomnia- 
ny H.U.D. jakos nie oszatamia 
mozliwosciami ti wyglqdem). 
Oczywiscie obsluga 3Dfx niemal 
gwarantuje nam wymiatajqce 
widoezki, jednak kropk? nad "i" 
postawi? dopiero po zderzeniu 
z pefnq wersjg programu, Poki 
co, obejrzyjcie bardzo zach?ca- 
jgee obrazki, uczta juz wkrdt- 
ce... 

Tytul: Xenaci'Hcy 

ProriUGeel: Gralier Interactive 

Planetarna dominaeja 
la wszysIKicIi zwotea- 

I niHOw ywiezditycb 

I przygidnasialydobre 

mm czasy Wysyp ho- 

smicznych superproduheji, ktdre 

tak si? majg do Frontiera jak Sy- 

renka 104 do Mercedesa S klas- 

se, zwalit z nog nie lylbo mnie. 

Patrzgc chocby na Privateera 

2, rewelacyjiiy 1-War lub row- 

nie wymialajgcy Wing Comman¬ 

der Prophecy mozna odniesd 

pieezne niezym osy mysliwee 
atakujg stabo ochraniane kon- 
woje. Symbioza, w ktorej zyly 
dotychczas planety zostaje 
zniszczona, wielowiekowa tra- 
dyeja, a za nig i kultura, legly w 
gruzach. Wszystko zostaje 
podporzgdkowane wojnie i wy- 
niszczajgcej planety produkcji 
gwiezdnych jednostek. W mo- 
mencie, kiedy graez wkraeza na 
aren? zdarzeri, sytuaeja nie jest 
jeszcze tak tragiezna. Poczgtek 
konfliktu, wydaje si? nieistotng 
prowokaejg, jednak Ty, jako do- 
swiadezony komandor elitarnej 
jednostki UPV, dostrzegasz nie- 
bezpieczenstwo... 

Numer 03/99 



33 W pnodukcji 

•CYBERSTRIKE 2 

Sony Interactive Studios zapowiada gr? CyberStrike 2, 

stworzonq przezSibmUtMiits. CyberStrike 2 jest symulacjq 

mechow przeznaczomi iUftjjojcdynciych graczy, jak i do 

zabawy w trybifl multiplayer4, Engine wykorzystuje 
akceleratory kart graritzriycli, 

•DUKE & LO WANG 

Czyli 2 w 1 GT Interactive postanowila (za 49.99$ w USA) 

stworzyc pack, w sklad ktorego wejdq dwie kultowe 

strzelaniny FPP: DN3D Atomic Edition i Shadow Warrior 

Zestaw nosi nazw? East Meets West Dolqczony jest do 

niego edytor, umozliwiajqcy tworzenie etapdw do obu gierek 

Gra powinna pojawic si? wczesnq wiosnq. 

I - AUTOMAT Z ACCLAIMA 

Acclaim i Quantum3D rozpocz?ly prac? nad pierwszym 

automatem do gier coin-up, bazujqcym na Pentium II 

Nazywac si? b?dzie Acclaim Arcade PC 

•SOUND OF RIVEN 

Virgin Records wypuscilo CD z muzykq do gry Riven 

Wkrdtce tez ukaze si? CD z muzykg z Myst Do obu 

kompaktow majq bye dolqczone pewne niespodzianki, ktore 

powinny ucieszyc fanow tych gier. . 

•Z ARCHIWUM RCPGl 

Interplay przygotowuje The Ultimate RPG Archives, kolekcj? 

12 klasycznych gier RPG z Origina, SirTech i Interplaya W 

zestawie m in The Bard's Tale Trilogy and Construction Set, 

Clouds of Xeen, Darkside of Xeen, Stonekeep, Ultima 

Underworld I and II, Dragon Wars, Wasteland i Wizardry 

Gold (naturalnie wszystko z instrukejami, mapami itp ) Gdy 

to czytacie, zestaw powinien juz bye w sprzedazy 

•NADCIAGA GAMESTORM 

Trzy najbardziej oczekiwane gierki z GameStorm: Aliens 

Online, Jack Nicklaus Online Golf Tour i Air Warrior III Online 

przechodzg ostatnie beta-testy Zatem juz niedlugo mozemy 

spodziewac si? ich w sklepach .. 

•WIOSNA Z MICROSOFTEM 

Oto co obiecuje Microsoft graezom na wiosn?: Monster 

Truck Madness 2, sequel Monster Truck Madness z 

lepszym engine, 12 nowymi torami, 9 nowymi ci?zarowkami 

i znaeznie dynamiczniejszq grafikq Jazda w nocy, zmienna 

pogoda itp Drugq nowosci? jest Microsoft Golf 1998 

Edition: trzy tory, wiele nowych trybow gry (w tym jeden o 

intrygujgcej nazwie Bingo-Bango-Bongo), dynamiezna 

kamera, komentatorzy itp 

• OBCA INTELIGENCJA 

Nowa gierka z Interplaya, Alien Intelligency, ma bye czyms 

pomi?dzy Master of Orion i typowym RTS Ponoc ma tez 

liezye 150 (!) leveli. Postaramy si? zebrac (za miesiqc) 

wi?cej danych na jej temat 

•NOWOSCI Z 3D0 

3D0 Company zapowiada, ze w 1998 ujrzymy m.in. Might 

S Magic VI, Heroes of Might and Magic III (!!!) i Uprising II 

To bardzo krzepiqce wiesci, czyz nie? 

•HEXEN 2 I 1/2 

Activision rozpoczyna sprzedaz pierwszego oficjalnego data- 

dysku do Hexen II Mission Pack: Portal of Praevus zawiera 

15 nowych leveli, nowe efekty, potwory i brori 

Westwood wlasnie co pnzymie- 

rzal sid do pnemieny drugiego 

dow, Harkonnenow i Ordosow, 
wraz ze znaezn? ilosciq ich po- 
wszechnie, pod postaciq Deva- 
statorow, gqsienicowych wy- 

rzutni rakiet czy ornitopterow, 
znanego zelastwa. A wszystko 
to juz na wiosn?, czyli jak znam 

zycie... gdzies w okolicach po- 
czqtku wakaeji. Obym tylko nie 
znal zycia... 

Cl?zka wyobrazic sobie 

obeeny knajohraz glen 

komputerowych bez 

tak zwanych strategy 

^zasu rzeczywislego-wangiel- 

■kim skrocie RTS. Az rtziwwzigc 

moze nlejednego ich fana, gdy 

ykaze sip, iz jeszcze szesc lat 

-^inu nikttakiego poj?cia nie znat. 

lowlasciwie to prawie nikl, ho 

wydawanie takim oddziafom 
rozkazow, poprawiona sztucz- 
na inteligencja. Od nowa zapro- 
jektowano dwadziescia siedem 
planszy, a jesli dolo’zyc do tego 
jeszcze mozliwosc grania przez 
sied, to obraz jest juz prawie 
pelny. Prawie, bo nie wspo- 
mnialem jeszcze do tej pory o 
gfownych stronach konfliktu. 
Na swoje usprawiedliwienie 
mam tylko jedno - nie nalezy 
oczekiwac w tym wzgl?dzie ja- 
kichs super nowosci, spotkamy 
za to starych znajomych: Atry- 

Poza opraw? par? zmian zajdzie 
i w samej rozgrywee. Dodana 
zostanie przede wszystkim 

wszechobecna we wspofeze- 
snych produkcjach technika 
drag & click umozliwiajqca gru- 
powanie jednostek i pozniejsze 

ko dla starych strategicznych 
wyjadaezy: na polu walki pozo- 
stawafy leje, lataiy rakiety, 

muzyka dostosowywala si? do 
sytuacji, jednostki odpowiada- 
fy glosem, a na dodatek mozna 
bylo sobie pooglqdac par? ani- 
maeji ilustrujqcych co bardziej 
przefomowe momenty roz- 
grywki. To wszystko nalezy juz 
obecnie do kanonow gatunku, 
ale warto uswiadomic sobie je¬ 
den banalny fakt: wtedy byfa 

W taki wlasnie sposob stwo- 
rzony zostaf w 1992 roku zu- 
pefnie nowy gatunek rozgrywki 
intelektualnej, Rozgrywki, w 

Po latach zanosi si? na odro- 
dzenie przodka Red Alerta, w 
niediugim juz bowiem czasie 

przypomniany zostanie swiatu 

kL6rej procz jakosci myslenia 
nieposledni? rol? odgrywafa tez 
jego szybkosc, a wyglqd po raz 
pierwszy atrakcyjny byt nie tyl- 

pierwowzor, rzecz jasna po 
gruntownej kuraeji odmladzaj?- 
cej. Na pierwszy ogieri pojdzie 
oprawa grafiezna: spodziewac 

si? nalezy podwyzszonej roz- 
dzielczosci, szesnastobitowego 
koloru, efektow swietlnych, dy- 
mow, nowych modeli jedno¬ 
stek, budynkow, wstawek fil- 
mowych - siowem wszystkiego. 
Troch? mniej zmieni si? nato- 
miast w swiecie dzwi?ku, ale 

i wlgksze maszyny tylulu z 

akcjpsadzongnapiaskach kry- 

j;icych Pnzyppaw?. Mowa oezy- 

wlscie o Dune 2: Battle lor Ar- 

rakls. 

Allor 

to zupefna nowosd, stawianie 
nogi na niepewnym gruncie, A 
jak wazny byl to krok, wie kaz- 
dy chyba fan takieqo chociaz- 
by CSC. 

tylko dlatego ze juz sam proto- 
typ byl pod tym wzgl?dem bar¬ 
dzo dobry, nawet jak na obec- 
ne standardy. 

Tytul: Dune 2000 
Producent: Westwood Studious 
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Gwiezdna wyprawa Jo wulkanu 
CAIN IS [FALL]OUT! 

Tim Cain, tworca Fallout, odszedl z Interplaya, by zajqc si? 

wlasnym biznesem Ludzie z Interplay twierdzq, ze rozstanie 

bylo bardzo przyjacielskie Zapytam o losy Fallout 2 

Interplayowcy dyplomatyczme stwierdzili, ze choc Tim byl 

geniuszem i mial wielki wplyw na fallout, to gierk? tworzy(lo) 

ponad 15 ludzi i tym samym nie powinno bye wi?kszego 

problemu z wyprodukowaniem sequela. Show must go on? 

8 NQWE STRATEGIE Z TALONSOET 

TalonSoft, zadowolony z sukcesu seni Battleground, 

zamierza wypuscic nowy cykl strategu bazuiqcych na 

historycznych bitwach Ale caly hak tkwi w tym, ze majq to 

bye gry rozgrywane w czasie rzeczywistym! Miejmy jednak 

nadziej?, ze b?dq one blizsze groin RTW mz RTS. Pierwsza z 

gierek, naturalnie toczqca si? w realiach wojny secesyjnej, 

powmna poiawic si? na poczqtku 1999 Druga (tym razem 

d Napoleome] - jesieniq 1999 

•NOWY ENGINE 

Terminal Reality, tworcy Monster Truck Madness 2 (juz 

wkrotce w sklepach) chwalq si? swoim nowym engine'em 

3D o nazwie Phatex Sqdzqc z zapowiedzi - to moze bye duza 

rzecz Wkrotce wi?cej informacji na ten temat 

•NOVALOGIC NA FALI 

NovaLogic me ukrywa dumy z faktu, ze jej trzy symulatory 

zaj?ly pierwsze mie|sca w specialnych kategoriach, w jakicli 

ocenia si? rozmaite symulacje "na tym zgmlym Zachodzie" 

1 tak nast?pujqce programy zostaly sprzedane w 

najwi?kszych ilosciach w 1997 roku: Comanche 3 jako 

helikopteiowka; F-22 Lightning II - w dziedzmie symulatorow 

samolotu ze zmiennq geometriq skrzydel, zas Armored Fist 

2 jako symulacja czolgu John Garcia z calq skromnosciq 

oswiadczyl, ze ten sukces to wynik doskonalego rozpoznania 

potrzeb ludzi oraz posiadania doswiadczonych ekip twdreow 

i odpowiedmego sprz?tu uzytego do produkc|i gier No ebz 

- prawda ci to1 

QUAKE II: WNIOSKOWANIE 

Activision nie spi I Warn rowmez nie b?dzie w najblizszym 

czasie to dane! Doslowmejuz na dniach bowiem ma ukazac 

si? dodatek do pewnei swiezej, lecz bez ciema przesady - 

kultowej juz, giery! Dodatek dw nazywac ma si? - Quake II 

Mission Pack: The Reckoning I wszystko juz jasne - nowe 

misje, czyz nie?! 

0 me! Jakjuzzcalq pewoosciq wiadomo - ealose zamyka si? 

NIE TYLKO dodaniem 3 rewelacyjnych epizodow po 5 

prawdziwie "wyzywajqcych" misji kazdy Do rozwalki 

bowiem postawiono rowniez kilka nowych rodzajow Obcych! 

Tak tak - hordy zdziczalych Gekk’dw b?dq czyhac, ukryte w 

cieniach, by nagle zaatakowac szybkimi fak blyskawica 

uderzeniami pazurow bqdz ukqszeniami.. Repair Bots 

udowodniEj graczowi, ze potrafiq bye naprawd? 

smiercionosne, a bio-mechaniczne hulkapodobne Symbioidy 

b?dq tropic dzielnego marine, by w najmniej oczekiwanym 

momencie zatopic w nim swe zqdlai. . Nie dosyc jednak na 

tym - by choc odrobm? wyrdwnac szanse, tworcy Quake II 

podarowali graezom zupelnie nowq, niesamowicie 

wymiatajqcq brori1 Chociazby Plasma Accelerator 

dezintegrujqcy wszystko, co si? porusza pulsacyinym 

strumiemem energii; Energy Trap, ktora w swej sferze 

przerobi Obcych w., fastfood’y (!?!) czy wreszeie Particle 

Shotgun wygarniajqcy smiertelnymi "czopami" Q tak! 

B?dzie rzez! B?dzie pi?kniel , 

Specjalnq atrakcjq dla usieciowionych ma|? bye takze 

speqalnie skonstruowane misje, w ktdrych ma brae udzial 

najmniej . 32 graezy! I - co ciekawe wcale nie mlocqcych 

si? mi?dzy sobq! Ha, wr?cz przeciwme - b?dq oni zmuszeni 

do utworzenia prawdziwego Szwadronu Smierci dla Obcych! 

Celem ich szeroko zakrDjonej wspolpracy ma bowiem bye 

doszcz?tne wymszczenie Innych Ras. Zatem - Arrive and 
Rule Long The Reckoning' 

Po nie tak dawnym opi¬ 
ate Stapllaet Academy 
bardzo ochoczo przy- 
znano ml rote nadwon- 

nego znowey Startreko. Tak 
wipe, paaia i panowie, zgodnie 
z nowym redakcyjnym podzla- 
tem obawinzkow spieazp z wie- 
aciami o kolejnym tytule z akeja 
osadzonq w dwudziestym trze- 
cim atnleciu: aa wiosng ukaze 
sip Startrek: Secret of Vulcan 
Fury, a tea Federacji po raz ko- 
lejny apaeznie w ngkach graeza. 

ALLOR 

Po wzgl?dnie beztroskiej nauce 
w Akademii, trzeba b^dzie 
zmienic skor?, by w czasie sze- 
sciu epizodow utrzymanych w 
kortweneji startrekowskich se- 
riali telewizyjnych zajqc si? 
znaeznie powazniejszymi pro- 
blemami. Tym razem na rozwiq- 
zanie czeka ginqcy w mrokach 
dziejow konflikt mi?dzy rasq 
Vulkan a Romulanami. Duze 
problemy wymagajq zaangazo- 
wania najlepszych, nie powinna 
wi?c dziwic "obsada aktorska”: 
kapitan Kirk, Mr. Spook, doktor 
McCoy, porueznik Sulu - wszy- 
scy oni wraz z Chekovem i Scot- 
tym bardzo doktadnie b?dq sle- 
dzic poezynania myszy i jej przy- 
ciskow. 

Poniewaz o fabut? dba D.C. 
Fontana, jeden z autorow sce- 
nariuszy na maly ekran, to i na 
monitorach oczekiwad nalezy 
zachowania oryginalnej osobo- 
wosci, tudziez stylu serialu. W 
przeciwienstwie jednak do nie- 
go czy tez wczesniejszej Akade¬ 
mii, w grze nie b?dzie prawdzi- 

ce Vulkanskiej Furii b?dzie oezy- 
wiscie przygodowkq, znesztq 
juz trzeciq z serii. Dzi?ki intu- 
icyjnemu, przynajmniej dla au¬ 
torow, interfejsowi “Point and 
Click" oraz problemach opar- 

wych aktorow - zastqpiq ich 
programy do animaeji 3D wspo- 
magane technikq Motion Cap¬ 
ture, Pomniejszeniu roznicy 
pomi?dzy owocami ich pracy a 
grq ludzi z krwi i kosci sfuzyc 
b?dzie, procz MT, takze cos, co 
przez analogic nazwad mozna 
Face Capture, a sluzqce do do- 
kladnego odwzorowania twarzy 
tqcznie z typowymi dla danej 
postaci grymasami. Dalsze ure- 
alnienie tworcy uzyskali dzi?ki 
podlozonym gtosom prawdzi- 
wych Kirkow i Spockow oraz 
uj?ciom kamer, zachowujqcych 
si? w sposob, w porownaniu do 
normalnego planu, identyezny. 
Do tego dochodzi jeszcze oezy- 

- 

wiscie muzyka i swietne rende- 
ringi z "drobnq" probkq ich ja- 
kosci zawartq w perfekcyjnq 
pod tym wzgl?dem Starfleet 
Academy. 

W natloku tak dobrych wiesci 
prawie ze umkn?la informaeja 
bodajze najwazniejsza: Tajemni- 

tych na fabule zamiast abstrak- 
cyjnych zagadek, zanurzenie si? 
w swiat przyszlosci powinno 
bye rownie szybkie co latwe i 
przyjemne. Wyglqda wi?c na to, 
ze narzekad b?dzie mozna jedy- 
nie na ewentualne, odpukac w 
nie malowane, przesuni?cie si? 
terminu premiery - reszta za- 
powiada si? bardzo przyjemnie. 
Zeby tak jeszcze na Wielkanoc 
dawano prezenty... 

Tytut: Startrek: Secret of Vulcan Fury 

Producent: Interplay 

Numer 03/98 
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Tytul: Starship Titanic 

Producent: Simon & Schuster 
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Rnfriia w toanisip 

statku. Kazda sala sklada sip z 
kilkunastu w pefni animowanych 
zblizen, lokacji i atrakcji specjal- 
nych. W gronie tworcbw grafi- 
ki znalezli sip czlonkowie ekipy 
filmu Restoration. Mimo ich 
udziafu muszp przyznac, ze gra- 
fika [przynajmniej na podstawie 
tego, co moglem widziec) nie 
zrobila na mnie wipkszego wra- 
zenia. Jest trochp zbyt synte- 
tyczna, ale pewnie tez taka po- 
winna bye jej uroda. Po Blade 
Runnerze nie jestem juz w sta- 
nie wytrzymac nieruchomych 
lokacji... Uroku gry nalezy si? 

raezej dopatrywac w doskonatej jakosci in- 
terakcjach slownych mipdzy graezem i sfru- 
strowanymi robotami. Klimatu dopelnia na- 
prawd? znakomita muzyka skomponowana 
na potrzeby gry przez jednego z muzykow 
wspotpracujgcych z Paulem McCartneyem. 

MiQdzygwiezdnystatek Titanic - najbardziej zaawan- 

sowany wytwdr techniki i humoru znikngt w hiper 

przostrzeni podezas probnego lotu kosmieznego. Co 

wipcoj, zgodnie z zasadg nieprawdopodobiohstwo, za- 

ilokowat dobtadnio w Twoim mieszkaniu... tzn. w Twoim bytym miesz- 

kanio. Gnany wrodzong potrzebg eksploracji wszedtes na jego po- 

idad rozpoczynajac, jak zopowniajg prodocenci, minimum 20-go- 

Izinna przygodg w swiecie fantazji, surrealistyeznogo humoru, 

neurotycznych robotow i zakrgconych zagadek. 

' DeMescalito 

Gra konezy si? w momencie, gdy jestesmy 
w stanie naprawic sztuczng inteligencj? 
statku. Titania, czyli pokladowy Al, pogubila 
gdzies swoje dwanascie obwodow. Aby za- 
robic na bilet powrotny do domu i kolejk? 
Pangalaktycznego Gardlogrzmota, musimy 
posktadac jp, zanim nieprawdopodobienstwo 
stanie si? zbyt uciqzliwe, Powodzenia! 

Titanic wyszedl spod piora jed¬ 
nego z najbardziej zabawnych 
pisarzy SF - Douglasa Adamsa. 
Mifosnicy sagi o kosmieznym 
autostopie przez Galaktyk? po- 
czujp wipe znajome klimaty. 
Starship Titanic nie nalezy co 
prawda do popularnego Hitch¬ 
hiker's Guide to the Galaxy, ale 
motywy, jakie odnajdujemy w 
grze, sq stare jak swiat [takim 
jaki go stworzytAdams). Oddaj- 
my na moment gtos autorowi 
tej niecodziennej podrozy “Na- 

pomipdzy graezem i autorem, 
ktore cechowaly wczesne gry 
przygodowe, a zostaty utraco- 
ne w pogoni za coraz bardziej 
oszalamiajgcq grafikq". 
Czeka na nas rdwniez rrmdstwo 
dose przemyslnie zakrpconych 
zagadek, umieszczonych w 
przepastnych pomieszczeniach 
statku. W ich rozwigzaniu po- 
mocna bpdzie znajomosc zasad 
funkejonowania swiatow Do¬ 
uglasa Adamsa. Wnptrze stat¬ 
ku sklada si? okolo trzydziestu 
sal. Dzipki 3D mamy calkowitg 
swobod? w poruszaniu si? po 

prawd? chciatem stworzyc je- 
dynq w swoim rodzaju gr? przy- 
godowq. Przewaznie gry bpdq- 
ce adaptaejq ksipzek lub filmow 
sq bardzo linearne. W Starship 
Titanic probujp wskrzesic 
wszystkie te ztozone interakcje 
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Na odsiecz Palpiemu 
Balance of Power 

Po pnawej; 
Rage wpelnej hrasie. 

Ponizej: 
Akloz Id leci na lej 
korwecie? 

Pojawienie sty rok temu nowego X-Winga bylo 
bez wgtpienia wydarzeniem wazaym i przaz wielu 
z dawns aczekiwanym. Niestety, przez zbyt 
wielkie przesunlgcie drodka ctyzkoSci w strong 
gpy sieciawej nie wszyslkim gatowy produkt 
przypadl do guslu. By chodby czgsciswo to 
zrekompensowac, LucasArts wypuscil 
dodatkowe misje pod wspolng nazwg Balance of 
Power. 

ALLOR Jako ze jest to tylko rozszerzenie, a 
nie calkowicie nowa gra, wi?c do 
skonzystania z jego dobrodziejstw 
wymagana jest pelna wersja 
samego X-Winga, Ogranicza to 
niestety krqg potencjalnych 

odbiorcow do niezbyt chyba szcz?sliwych 
obecnych posiadaczy tegoz, bo prawd? 
powiedziawszy nie polecatbym raczej obecnie 
kupna BoP razem z XvT. I to nawet nie dlatego, 
ze nowe kampanie s? zte - jest ich po pnostu 
zbyt malo, jak na tak duzy jednorazowy 
wydatek. 

W twardym tekturowym pudetku dostajemy 
jeden kompakt, krociutkq instrukcj? opisujqcq 
zmiany w stosunku do popnzedniej wersji gry 

Po prawej: 
Koniec Vengeance i 
kampanll po slronle 
Przymierza. 

oraz kart? rejestracyjnq. 
Program instalacyjny kopiuje co 
potrzeba gdzie potrzeba i juz po 
krotkiej chwili mozna si? w pelni 
cieszyc z nowego nabytku, 
wybierajqc przy uruchamianiu 
opcj? z BoPem, co wiqze si? 
niestety z mal^ zonglerkq 
CDkami. Istnieje takze mozliwosc 
grania w zwyklego TIE Fightera, 
ktory jednak zachowuje zmiany 
wprowadzone przez dodatek - 
czyli mi?dzy innymi obslug? kart 
3D zgodnych z Direct3D - nie 
wymagajqc przy tym dysku z 
kampaniami. 

Co nowego w srodku? Przede wszystkim na 
DataPadzie przybywa nowy przycisk 
umozliwiajgcy wzi?cie udzialu w nowej, tudziez 
kontynuowanie wczesniej rozpocz?tej, kampanii, 
Na kazdq ze stron czeka pi?tnascie misji 
polgczonych logicznie w jednq calosc, z 
dolqczonymi dodatkowo trzema wstawkami 
filmowymi ilustrujqcymi co wazniejsze momenty 
oraz wst?pem, w postaci skqdinqn znanych 
lecqcych w dal zoltych napisow. Calosc batalii 
ma miejsce przed zniszczeniem drugiej Gwiazdy 
Smierci na Outer Rimach w sektorze Airam, 
zamieszkiwanym przez klany drobnych 
przewoznikow - lub szmuglerow jak ich nazywa 
Imperium, Tam wtasnie schronita si? jedna z 
grup Przymierza, a Flota Imperium wystala silnq 
Grup? Bojowq z superniszczycielem Vengeance 
pod admiratem Wooyou Sennem na czele. Cel 
Grupy jest prosty - zniszczyc jakiekolwiek 
przejawy tamania prawa i wcielic sektor w sktad 
Imperium. Zadaniem Mscicieli, bo tak nazywa 
si? dywizjon do ktorego zostales wlasnie 
przydzielony, jest upewnienie si?, ze wszystko 
przebiegac b?dzie sprawnie, bez zadnych 
przykrych niespodzianek ze strony Rebeliantow, 
a zwlaszcza majqcego ztq reputacj? dywizjonu 
Szelm. Mozesz bye pewien, ze twoj macierzysty 
niszczyciel Rage, t^eznie zjedynym 
przydzielonym Grupie krqzownikiem 
przechwytujqcym, znajdowat si? b?dzie zawsze 
na najbardziej krytyeznym odcinku frontu - 
jestescie w koncu najlepsi, a na taki tytul trzeba 

caly czas ci?zko pracowac. Lepiej 
wi?c, bys nie zawiodl, Imperator 
nie b?dzie zadowolony z samej 
porazki, nie wspominajqc nawet o 
informaeji o kolejnej w pelni 
sprawnej stoezni wypuszczajqcej 
nowe statki bojowe dla Ackbara. A 
przeprosin nie przyjmuje... 

Jesli natomiast sluzyles w jednym 
dywizjonie razem ze Skywalkerem i 
Wedgem, a na koncie masz mi?dzy 
innymi atak na pierwszq Gwiazd? 
Smierci, to witaj po jasnej stronie, 
Zadanie nasze niezwykle trudnym 

b?dzie, przyjdzie nam bowiem nie tylko odpierac 
ataki podwladnych Seena, ale przede wszystkim 
przekonac wi?kszosc Airamczykdw o slusznosci 
naszej sprawy - bez ich pomocy stab b?dziemy 
na przegranej pozyeji. Celem nadrz?dnym jest 
jednak dla Przymierza stworzenie drugiej, po 
swiecie Mon Calamari, stoezni, a drog^ do 

niego zniszczenie calej Imperialnej Grupy 
Bojowej, Iqcznie z flagowym okr?tem Senna, bo 
bez zapewnienia sobie w tym sektorze przewagi 
stoeznia zbyt dlugo nie przetrwa. Co to 
oznaeza, nie trzeba chyba nikomu wyjasniac, 
b?dzie ci?zko, ale ze sprzymierzencami z Airam i 
B-Wingiem, naszym nowym ci?zkim mysliweem, 
zwyci?zymy! Do dziela panowie i niech moc 
b?dzie z wami. 

Poniewaz krotkie wprowadzenie w realia mamy 
juz za sobq, pora powiedziec co nieco o dalszych 
zmianach, Przede wszystkim pojawia si? par? 
nowych jednostek latajqcych: tqcznie z juz 
wspomnianymi superniszczycielem i B-Wingiem 
jest to mi?dzy innymi sredni transportowiec, 
lekki krqzownik calamaryjski, stoeznia 
remontowa czy zmodyfikowana fregata. 
Wszystkie modele wyglqdaj? jak powinny, a 
szczegdlow im nie brakuje - na przyklad 
wspomnian? stoezni? mozna sobie pozwiedzac 
od srodka, a lot nad Vengeance jest, jak na tej 
klasy jednostk? przystajo, dlugi i niebezpieczny. 

Wielkie jednostki nareszeie potrafi? si? takze z 
naleznq im pr?dkosciq poruszac i poscig za 
wycofujqc? si? imperialn? fregatq ci?zkim 
sprz?tem trwalby wieeznose, gdyby nie to, ze 
dose szybko wchodzi w nadprzestrzen. Ciqgle 
nie poprawiono jednak samego wchodzenia w 
nadprzestrzen mysliwcow graezy, Pomimo 
nowej grafiki rozmywajqcych si? gwiazd nadal 
czeka nas najpierw kompletne zatrzymanie si? w 
miejscu, potem powolny obrdt przerywany 
zazwyczaj przez strzafy wroga, a dopiero pozniej 
odpalenie silnikdw, jesli jest jeszcze co odpalic. 
Wkurza to o tyle, ze jednostki sterowane przez 
komputer problemow takich nie majg. Zresztq 
nie jest to jedyna irytujqca sprawa, wystarezy 
tylko popojedynkowac si? z innym zywym 
graezem zaczynajqc po roznych stronach 
barykady. Ciekawe jakie sq wyniki Rebelii z X- 
Wingiem gorszym od TIE Bombera, a 
Interceptorem grzejqcym ze stu dwudziestk?, 
nie wspominajqc nawet o osiqgach Advenceda... 
Uczciwie si? przyznam, ze nie bralem udzialu w 
zadnych wi?kszych sieciowych pojedynkach i 
dopoki cos si? nie zmieni, nie mam zamiaru, no 
chyba ze w turnieju: wszyscy na tym samym 

lanerH/H 



Recenzje 

Najnowszy, zaprojektowany przez admirafa Ackbara jako 
antidotum na wprowadzone do eskorty imperialnych konwojow 
fregaty, cipzki mysliwiec Przymierza, W pierwszej linii przejgl 
miejsce zajmowane do tej pory przez Y-Winga, W grze, z 
parametrami nieco tylko gorszymi od X-Winga, jest 
odpowiednikiem Assault Gunboata: przewyzsza go znacznie w 
opancerzeniu kabiny, ma trochp silniejsze uzbrojenie oraz 
minimalnie wipkszg prpdkosc, ustppuje natomiast zwrotnoscig i 
przyspieszeniem. Dd zastppowanego Y-Winga lepszy we 
wszystkim Ci^zkim jednostkom, a w rpkach dobrego pilota i co 
sfabszym mysliwcom moze zalezc niezle za skor^. 

Super Slur DEsli’flyer 
Wyprodukowany przez Kuat Drive Yards dlugi na osiem 
kilometrow i najwipkszy po Gwiezdzie Smierci latajgcy wytwor 
Imperium o sile ognia porownywalnej z flotyllg niszczycieli klasy 
Imperialnej. Moze zabrac na poklad dwanascie dywizjonow 
mysliwskich i okolo osiemdziesipciu innych statkow, do tego 
czterdziesci tysipey zolnierzy wraz z uzbrojeniem i cipzkim 
sprzptem. Wfasna zafoga to okolo trzystu tysipey oficerow, 
podoficerow i marynarzy, z czego prawie dwa tysigee to strzelcy 
Wfasciwie nie do zniszczema w konwencjonalny sposob, ale po 
utracie mostka staje si?, praktyeznie rzecz biorge, wrakiem, 

Lepiej uzbrojona wersja zwykfej korwety, jest bardziej zwarta, ma 
tez parp nowych stanowisk turbolaserow i wyrzutnip rakiet, co 
czyni jg groznym przeciwnikiem. Lepiej nie podchodzic, bo potrafi 
niezle ugryze, a i na ataki rakietowe jest znacznie mniej wrazliwa 
dzipki wlasnej ich wyrzutni Dlugosc sto pipedziesigt trzy metry, 
zaloga od szescdziesipciu do stu pi^cdziesipciu istot, 
produkowana przez Corellian Engineering Corp 

Duzo mmejsza ale znacznie lepiej do swej roll (ochrony konwojow] 
przystosowana wersja zwyklej fregaty. Dzipki wysilkowi Kuat 
Drive Yards posiada bardzo duzg silp ognia przy niezmienionym 
opancerzeniu i tarczach. 0 niemile wspomnienia ze spotkania z 
pewnoscig zadba kazdy z tysigea dwustu czlonkow zalogi, nie 
wspominajgc nawet o pilotach z dwoch dywizjonow 
stacjonujgcych na kazdej tego typu jednostce. 0 skuteeznej 
walce z uzyeiem laserow nie ma nawet co marzyc, a wyrzutnia 
rakiet z radosciq rozprawi sip z napastnikami znajdujgcymi sip 
poza zasipgiem dzial tudziez wystrzelonymi przez nich torpedami. 

Mmejsza, zwrotmejsza i szybsza wersja standardowego 
krqzownika Calamarian. Ma okolo pol kilometra dlugosci. cztery 
tysigee osob zalogi. w tym szesciuset pipcdziesipciu zolnierzy 
oraz jeden dywizjon mysliwcdw Silg odpowiada mniej wipcej 
fregacle lub Interdictorowi. czyli super grozny me jest, ale 
lekeewazye go me nalezy - wyrzutme rakiet posiada i bobu zadac 
moze, a przy tym na pewno chce. 

Standardowy, produkowany przez Gollofree Yards. Inc sredni 
transportowiec Ma sto czternascie metrow-mecale 
dwadziescia osob zalogi i dose mocne jak na ten typ statku 
opancerzeme. z ktorym rownac sip moze tylko Bulk Freighter 
Ma jednak nad mm jedng zasadniczg przewagp - osiem osob 
zalogi to strzelcy, wipe bez tarez lepiej jego zawartosci me 
sprawdzac. 

X 

sprzpcie i zero rakiet, bo tylko przy takich 
warunkach mozna sobie powalczyc jak rowny z 
rownym. Dobrze chociaz tyle, ze kolejne misje 
kampanit sg dobrze wywazone. Nie trzeba 
sppdzac polowy czasu na walce z 
samonaprowadzajgcg sip smiercig, a i sily sg 
mniej wipcej rowne, bo komputerowi piloci z 
zywymi rownac sip na szczpscie [jeszcze] nie 
mogg. Tak przynajmniej wyglgda to w 
Spreading the Rebellion. 

Bo juz cala trudnosc w Imperial Task Force 
Vengeeance polega li tylko na odpowiednio 
szybkim rozwaleniu chmar Rebeliantow - 
ciekawe tylko skgd oni wzipli az tyle maszyn? A 
przy bardziej wyrownanych jednostkach, jak to 
ma miejsce chociazby w fabularnym Star 
Warsie, do tak dziwnych sytuacji by nie 
dochodzilo. Ciekawe czy LucasArts zdecyduje 
sip kiedys przerwad tp spiralp nonsensu 
rozpoczptg wraz z TIE Advancedem w pierwszej 
wersji TIE Fightera, nie wspominajgc juz nawet 
o Defenderze czy Missile Gunboatcie. W 
kazdym razie nie tracp nadziei... 

Jako male podsumowanie powiem tylko jedno - 
jesli jestes wielkim fanem, to i tak zapewne 
Balance of Power kupisz, zwlaszcza gdy na 
polce stoi juz X-Wing vs. TIE Fighter, a ja zbiorp 
przy okazji baty za zbyt niskg ocenp. Lecz w 
porownaniu do innych tak zwanych 
"kosmicznych symulatordw”, ktore ostatnio 
ujrzaly swiatlo dzienne, ten sip juz zbyt dobrze 
nie prezentuje. Zwlaszcza jesli wezmie sip pod 
uwagp jego nastawienie na grp sieciowg, 
nawet pomimo kampanii, ktorej jednak sip 
samemu na hardzie nie przejdzie, chocby nie 
wiem co, no i sporg cenp, co w naszyeh 
realiach in plus zaliezye sip raezej nie da. 
Dlatego tez srednio wychodzi mi tak siedem na 
dziesipc, chociaz to i tak [prawdp 
powiedziawszy] za duzo, jesli trzeba na raz 
kupic dwa pudelka albo nie ma sip mozliwosci 
polatania z innymi - te parp dni zabawy nie jest 
tego chyba niestety warte. Co innego, gdyby 
tak wyglgdala pierwsza wersja... 

m 

Wymagania: 
pelna wersja X-Wing vs 1 
Fighter 

Internet: http://www lucasarts.com 

Producent: 
Lucas Arts 

Dystrybutor; 
IPS 
lel.(022) 6422766 

Powyzej: 
Imperlalna slocznia 
remontowa od soradka. 

Plusy: 
■vaotikanaiffl 
•fefllilwiBSicrc 

*caift)omcfijt[JrosiElt 

Malory 3D 

Minusy: 

caliUwtoTtfjH 
* nle^bfl wywdljire pslaoi 

jeMci 
* pflkil jest lllf lyllN) 

doD’ia 

'MlWlftiTlflliilB 
traMtiirH 
sittfo W iBC-niaMw 

Ocena: 

Miner mm 



Recenzje 

Pitka kopana 
Actua Soccer II 

Oilywijiey sin w biiiucym roku we Francjl 
World Gup gwarantulo pojawlanla alp na rynku 
kllku nowych pier z bardziej lub ulej taclatp 
pllkb na plarwszyin planle I pucbaram 
stanowlwcym gldwaa jej llo. Gremlin zapchngl 
jednakto nlewglpliwli iatobia wydarzenle do roli 
jadnaj li tylka z azaragu opcji rozgrywki 
daatgpnyeb w meau, przez co flclua wydaje sip 
nlacn nie na czaala, ale ma za lo szansp poiyfi 
dluZajalijedenaazan. 

Po prawej: 
Snieg, nie Snieg slrzElId 

irzeda 

nglicy bardzo solidnie zabrali si? za 
kontynuacj? pierwszego Saccera. 
Przede wszystkim na stanowisku 
doradcy do spraw futbolu zatrudnili 
kapitana 
swojej 

narodowej jedenastki, 
Alana Shearera. Do tego 
doszedl napastnik Liverpoolu Michael 
Owen, ktory z poprzyczepianymi do ciala 
czujnikami posluzyljako model przy Motion 
Capture. Juz te dwie postacie mogfyby 
wlasciwie zagwarantowac wysoki poziom samej 
gry, gdyz nie wierz?, by Shearer chciaf swojq 
osobq firmowac jakiegos gniota. Ale wysoki 
realizm spotkan wymaga jeszcze jednego - procz 
dwudziestu gosci biegajqcych za piikq, dwoch 
starajqcych si? jq ztapac i trzech pilnujqcych 
calosci - czynnika (zresztq nad realizmem tych 
biegajqcych czuwalo juz przeciez przynajmniej 
dwoch znajqcych si? na rzeczy], mianowicie: 
fachowy komentarz, zawodowo uprawiany u nas 
na przyktad przez Dariusza Szpakowskiego, 
ktdrego gtos na czas monitorowych spotkan 
przyjdzie zamienic na Barryego Daviesa i 
Trevora Brookinga. 
Obydwaj niezle si? wczuli w swoje role, chociaz 
"dzi?ki" ograniczonej pojemnosci CDka zasdb ich 
slownictwa nie jest niestety nie ograniczony i 
pa dniu - dwoch grania znacznq ich cz?sc zna 
si? juz na pami?c. Tym bardziej, iz sluszna cz?sc 
dost?pnego miejsca poszta na nagrania 
personaliow kazdego z zawodnikow - nalezq si? 
zresztq za to duze brawa, bo nawet nazwiska 
naszych da si? zrozumiec, a nie wszystkie nalezq 
przeciez do najprostszych w wymowie, 

McDrive Komentarz, jak przy 
transmisji, jest zawsze 

aktualny, wiadomo 
kto kopie pitk?, a 
zdarzajqce si? 
przy braku 

ciekawych 
zdarzen 

gl?bsze 
dyskusje mi?dzy 
obydwoma 
komentatorami 

jeszcze bardziej 
powi?kszajq zludzenie 

prawdziwego spotkania 
pilkarskiego. Przy 
czym, co warto 

zauwazyc, wszystkie 
pogaduszki nagrane 
zostaly bardzo 
dokladnie i ze 
zrozumieniem dywagacji 
na tematy ogdlne, 
tudziez szczegotowego 
omdwienia bramek 
wi?kszych problemow 
bye nie powinno. 

Elementem znakomitej oprawy jest takze 
Iqd pola walki, ktorym za kazdym 

jest jeden z dwudziestu czterech 
stadionow oraz zmienna aura: padajqcy 
deszcz, snieg, na ktorym zostawiane sq 
slady czy mgla, a dodatkowo kopac mozna 
zarowno w swietle stoneeznym, jak i 
sztucznym - z czterech wiez z reflektorami, 
Kibice sq wprawdzie nadal dwuwymiarowq 

teksturq, ale za to cala reszta ma juz takze 

dodanq gl?bi?, a dzi?ki poswi?ceniu Owena 
zawodnicy poruszajq si? plynnie i naturalnie, 
pomimo zdarzajqcych si? niestety przeskokdw, 
jesli komentatorzy wpadli wtasnie na nowy 
pomysf i trzeba go "dociqgnqd" z kompaktu, Ma 
to niestety miejsce nawet przy pelnej instalacji i 
w niektorych sytuacjach jest bardzo 
denerwujqce - aezkolwiek przy szybkich 
czytnikach problem znika, dziwi tylko troch? 
ustalenie minimalnej jego pr?dkosci na x2, skoro 
na x4 takie buraezki nadal zdarzajq si? dose 
cz?sto, 

Wracajqc jednak do zawodnikow, nalezy tylko 
wyrazic zal, iz jedynie najwazniejsi z nich mogq 
si? poszczycic "wlasnqtwarzq", tudziez fryzurq. 
Coz, srebrny krqzek z gumy nie jest, z czym 
tworcy liezye si? muszq, a tutaj akurat 
kompromis mi?dzy komentatorami a 
zawodnikami ustalony zostal i tak nie najgorzej. 
A tak na marginesie, bez akceleratora gra 
chodzi rownie plynnie, niedostatki widac jedynie 
w wyglqdzie zawodnikow z bliska, aezkolwiek 
rdznica zbyt wielka nie jest - mozna to 
przebolec. 
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Akcjp na murawie oglqdac mozna z jednej z 
dziesipciu kamer, w tym tych redukujqcych 
wszystkie bajery do prostego widoku z gory, 
znanego chociazby z Sensible Soccera. 
Pozostafe to juz jednak peine 3D, Iqcznie ze 
standardowym widokiem przez obiektyw 
swobodnie poruszajqcej sip kamery, ktora 
zachowuje sip na szczpscie w pelni 
przewidywalnie, ukazujqc w dodatku to, co w 
danej chwili najwazniejsze. Osobnq sprawq sq 
powtorki strzelonych goli: w takim wypadku 
akcjp podziwia sip z kilku roznych ujpc, z 
dodatkowo zaznaczanym na paru z nich torem 
lotu pilki, jej szybkosciq czy odlegtosciq od 
bramki. Powtorkp mozna oczywiscie wlqczyc 
w dowolnym momencie, co umozliwia 
przesledzenie takze mniej udanych akcji, z tym 
ze czas takiej retrospekcji ograniczony jest do 
jakichs piptnastu sekund. 

Po doktadnych oglpdzinach z zewnqtrz, 
przyszedt w koncu czas na przyjrzenie sip 
samej grze. We wstppie wspomnialem o tym, 

iz puchar jest tylko jednq z opcji prowadzenia 
rozgrywki. Otoz dochodzq do niego przede 
wszystkim rozgrywki ligowe druzyn 
narodowych oraz scenariusze i pojedynczy 
mecz. 0 ile w tym ostatnim nie ma niczego 
przelomowego, no moze poza ograniczeniem 
czasu calego meczu do maksymalnie 
dwudziestu minut (co dotyczy zresztq 
wszystkich trybow zabawy i do zalet raczej 
nie nalezy], to juz scenariusze sq czyms 
wzglpdnie nowym i stanowic mogq niezle 
wyzwanie: trzeba na przyktad przez 
dwadziescia minut drugiej polowy wygrac 
mecz rozpoczynajqc od stanu 1 :Q i rzutu 
roznego - przeciwnik jest oczywiscie lepszy 
pod kazdym wzglpdem. Innym wyzwaniem jest 
tez bez wqtpienia sama liga, czy puchar z 
szescdziesipcioma czterema druzynami 
biorqcymi udzial w kazdej z tych rozgrywek. 
Na potrzeby ligi pogrupowano je zresztq w 
cztery, raczej wyrownane pod wzglpdem sity 
czionkow, "dywizje”. 

Samo kopanie ma jednak jednq dose istotnq 
wadp. Otoz spdzia kohezy mecz nie zwazajqc 
na sytuacjp na boisku, nawet jesli pilka 
wtasnie leci do siatki obok nog bramkarza, Oj, 
przydaloby sip jakies wyczucie sytuaeji. A 
skoro juz jestesmy przy spdziach - jest ich 
paru, a kazdy inaezej reaguje na faule. Moze 
nawet dojsc do sytuaeji, gdzie kazde przejpcie 
pilki kohezy sip lezqcym na murawie 
zawodnikiem, a mimo to gwizdka nie 
ustyszymy. Dobrze, iz przy pojedynezyeh 
meczach mozna sobie jeszcze pana w czarnym 

ubranku wybrac, ale w lidze czy pucharze liezy 
sip juz tylko ten ulotny lut szczpscia. Reszta, 
procz nieszczpsnego bnaku taktu u czarnej 
emineneji, jest bardzo przyjemna, Sterowanie 
latwe, chociaz wymaga czterech klawiszy (nie 
liczqc kierunkowych) - a jeszcze lepiej joya lub 
pada z takq ilosciq przyeiskow, a do tego mozna 

Ponizej z lewej: 
Maizenie kazdego kopaeza 
pilki... 

grac nawet w czterech na jednym komputrze - 
oczywiscie z dwoma padami i dobrej klawiaturze 
dla pozostalej dwojki. Gra sieciowa jest takze 
jak najbardziej dostppna przy wykorzystaniu 
standardowych mechanizmow DirectXa, ale 
niestety nie jest dostppne dwudziestoosobowe 
szalenstwo znane z najnowszej FIFY, od ktorej w 
ogole ta gra jest mniej rozbudowana. 

• ilobrv komenlarz 
zawodowych 
diiennikatzv spoilewcti 

• molna grac nawcl we 
czlerecfi na jednej 
maszynie 

• gralika ladna I ptvnna 
nawel bez akceleralora 

• niezDyl skomplikowanc 
sterowanie 

Min ls ay: 

- zdarzaigcesleprzeskoki 
przy doczylywaniu 
sampli w czasie gry 

• maksimum dwadzieScia 
Fiinol meciD 

• spdzia konezy grp nie 
zwazaiqc na syluacie na 
boisku 

Skoro juz doszlismy do porownan, to nadszedl 
czas i na mate podsumowanie. Nie bpdp 
ukrywal, ze po ostatniej pilce Electronic Arts, 
Actua Soccer 2 juz nie imponuje, choc mimo to 
nalezy do scistej czolowki. Gra sip rownie fajnie, 
a o to przeciez glownie chodzi, a ze nie ma 
super tajnych ciosow podobnych do Mortal 
Kombata? Coz, nie dla wszystkich musi to bye 
wadq, choc zdajp sobie sprawp, iz dla 
prawdziwych maniakow liezy sip tylko najwyzsza 
jakosc przy rownie imponujqcej wielkosci. A 
tego ostatniego trochp produkcji Gremlina 
brakuje - bo co lepsze uderzenia wybierane sq 
losowo - i stqd jednopunktowa przewaga FIFY. 
Mimo to tytut warty polecenia. 

-T- Praducent: 
Gfcmlin inieracUve AVXW 

Wymagania; 
Pentium ?5. RAM,CDx2. 
Win 95, DfrtciX 5 

Dystrybutor; 
Gf eml in liitoracfnra 
HSM00-HM14??53433 

Intarnet: htlpy/www gremlin.co uk 
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Intormacje 
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komentarzem spotkania. Obecnie w 
kulminacyjnych momentach meczu na ekranie 
pojawiajq si? fragmenty nagran filmowych. W 
zaleznosci od naszych upodobari, mozemy 
sobie w panelu opcji okreslic, czy filmiki maj? 
pojawiac si? jedynie w przefomowych chwilach 
meczu, czy sekwencyjnie w ci?gu cafego 
spotkania. 

Swiiskii Kllnily 
Liga Polska Manager *98_ 

Nowa "Liga" zostafa tym razem wydana na 
kompakcie, dzi?ki czemu pozbawieni 
zostalismy wqtpliwej pnzyjemnosci 
instalowania i zabawy z dyskietkami, w zamian 
uzyskujqc calkiem pokaznq palet? animacji i 
filmowych fragmentow krajowych spotkan 
pilkarskich. Podstawowe zastrzezenie, ktore 
miatem co do poprzedniej wersji ’Tigi”, czyli 

niezwykle statyczne mecze [ktore sg bqdz co 
bgdz ukoronowaniem naszej pracy), zostaly 

obecnie poprawione. Poprzednio ograniczono 
si? jedynie do kilku linijek tekstu b?dqcego 

OswTBllGinie stadionu 

Instaluj 

■ f 

Br a* 

;* V tl 
Mfefflijs ■ *■ i V ri 

j 1 ih 

Golova klubti 300,00 lys *1 

C stojqce 

C siedzqce-tewki 

C siedzqce - krzesla 

Ureba 

Instaluj 

Eozbuduj 

Tablica Swietlna Wi^cej 

Mf 
mlk 

przeniosq nas w "polskie piekielko", co wbrew 
pozorom jest bardzo emocjonujqce i stanowi 
prawdziwe wyzwanie dla krajowego fana. 

”3 

drabiny pilkarskiej. Zdaje si?, ze najwi?ksz? 

zalet? LPM'98 jest wtasnie umozliwienie 

graczom zabaw? na polskiej scenie pitkarskiej, 
z uwzgl?dnieniem krajowych realiow. 

W potowie ubiegtego roku aiielisaiy okazjg 

przedstawic polskiego manadzara pilkarskiego 

zatytutowanego Liga Polska'97. Program, mimo, 

ze dose ciekawy opcjonalnie, nie zachgcat do 

zabawy z powodu slabiutkiej graiiki i dzwigkdw, 

ktore wyslgpowaly w sladowych ilosciacti. 

niajnowszy wypust Mgraup zatytutowany 

oczywiscie Liga Polska Maaager'98 zostal 

znaeznie poprawiony w stosanku do 

pierwowzoru, dzigki czemu gra aabiera impetu, a 

rozgrywki slajg sig wreszeie odpowiedaio 

emocjoaajgce. 

Inquisitor 

.-Inlwacteo wylmiiif paqencie- 

- Im^inazmko- - 

F«ma da obshigp aedpeznej- 

iJJ 
1 tys. zl. 

Oczywiscie nie mozna porownac LPM‘98 do 

takich manadzerowych tytandw jak FIFA 
Soccer Manager czy najnowszy Premier 
Manager, gdzie maksymalnie dopracowany 
wizualnie projekt oszalamia rowniez olbrzymi? 
baz? opcji, a na dodatek swietnie 
zrealizowanymi symulacjami meczu. Jednak 
wspomniane programy na pewno nie LPM‘98 daje nam mozliwosc 

uczestniczenia w kilku systemach 
rozgrywek. Poprzez Lig? Polski 
[rozgrywki ligowe prowadzg do 
wyfonienia Mistrza Polski] i Puchar 

Polski, Puchar Europy az do Pucharu 
Zdobywcow Pucharow i Pucharu UEFA, 

mozemy wkroczyc z ulubionq druzyn? na 

wszystkie szczeble krajowej, jak i europejskiej 

' Pensje sa*odnik6w; 

Wyjorcty 

F 
Hole! | Hotel klasylll 

' PremiB-remi& 

MJJ 

Premia -wygiana 

jJJ 

llumer 03/98 



Warto rowniez zwrocic uwag?, ze program 
zostal nareszcie fachowo udzwi?kowiony. 
Podczas uruchamiania poszczegolnych panel! 
opcji, ustyszymy tematyczne, ciekawe 
motywy muzyczne nagrane w formacie 
MIDI. Oczywiscie s? to tylko dodatki (ktore 
wptywaj? jednak na komfort gry) do 

“trzonu” managera, ktorym s? dziesi?tki 
tabelek... 

Na podstawowym pulpicie programu 
znajduje si? dziesi?c ikon, dzi?ki ktorym 
dokonamy wszelkich manadzerskich dziatan, 
MECZ oraz MECZ TOWARZYSKI nie 
wymagaj? chyba komentarza, TRANSFERY 
ZAWODNIKOW umozliwiaj? zakupienie 
zawodnikow z druzyn krajowych [wszystkie 
trzy ligi] oraz zagranicznych, wystawionych 
na sprzedaz przez ich macierzyste kluby. 

BIURO to oczywiscie twoja ‘dyspozytornia’1. 
Najwazniejsz? jego cz?sc zajmuje okno z list? 
najwazniejszych wydarzen twyniki spotkari, 
podpisane kontrakty, zakupiony sprz?t, itd.]. 
Dodatkowo wyswietlana jest informacja o 

stanie kasy, kwocie zadtuzenia w bankach 

oraz aktualnej dacie. Mozemy tu rowniez 
zajrzec w wypadku, gdy jakis klub wystawi 
swojego zawodnika na sprzedaz. W BIURZE 
znajduj? si? takze inne bardzo wazne opcje. 
Sktadaj? si? na nie: Terminarz, Premie i 
wyjazdy, Reklamy, Stadion oraz Szpital. 
Pulpity s? czytelne, dobrze zaprojektowane, 
niektorym towarzyszy animacja, ktor? w 
wypadku slabszych komputerow mozna 
wyl?czyc, Oczywiscie w kazdym z katalogow 
wykonamy szereg niezb?dnych operacji, 

ktore przybliz? nas do kolejnego 
zwyci?stwa, np. w "Premiach i wyjazdach" 
zdecydujemy si? na srodek transportu 

naszych zawodnikow w wypadku meczu na 
wyjezdzie (autokar, samolot], jak i miejsca 

ich zakwaterowania (hotel I, II, III klasy), co 
ma znaczenie dla formy pilkarzy, a co za tym 
idzie - wplywa na wynik meczu. 

Oczywiscie zawarcie lub przedtuzenie 

kontraktow, przygotowanie stadionu itd. 
wymaga olbrzymich inwestycji. Niekiedy 
wplywy z reklamy i przychody z meczow s? 

nie wystarczaj?ce, co nieodwolalnie 

prowadzi do odwiedzin w BANKU. Na 

ekranie symbolizujqcym t? instytucj? 
mozemy zdecydowac si? na okreslony 

kredyt (na liscie znajduje si? kilkanascie 

bankdw oferuj?cych nieco odmienne formy 
pozyczki i ich warunkow), Jezeli nasz zespot 

ma stab? pozycj?, bank moze nie zgodzic si? 

•Edylorgry 

Minusy: 

Pizeci^lny wvolad okien 
ipaneli pry 

Ocena: 

Prodiicent: 
Mgroup 

Wymagania; 
486/100,16MB RAM,CDx2. 
Dos/Win 95 

Dystrybutor. 
MarkSoft 
Tel (022) 663 93 90 

Internet: hltp://www marksoft.com pi 

na proponowan? kwot? pozyczki, a niekiedy 
w ogole odmowic pomocy. Wizyty w banku 
nie byloby jednak, gdybysmy nie zaj?li si? 
najpierw naszym zespolem. SKLAD 
DRUZYNY umozliwia wybranie jednego z 
zespotow w dowolnej lidze. Tutaj rowniez 
zapoznamy si? z poszczegolnymi 
zawodnikami, przygotujemy ich trening, 
okreslimy mozliwosci obserwuj?c pi?c 
podstawowych, charakteryzuj?cych pitkarza 

parametrow (forma, technika, szybkosc, 
podanie, strzal). Nalezy rowniez ustalic 
taktyk? zespolu na najblizsze spotkanie 

(mozna j? zmieniac w trakcie meczu], 
zdecydujemy si? na okreslone ustawienie 

(np. 1 -3-3-4], dowiemy si? takze, kto,jest 
krolem strzelcow po dotychczasowej 
kolejce. Doktadnych danych o spotkaniach, 

ktore juz odbylismy nalezy szukac w TABELI. 

Na koniec mozemy takze wpisac wtasne 
uwagi lub komentarz do specjalnego notesu. 

Liga Polska'98 umozliwia nam rozgrywki w 
trzech sezonach (do 97/98] oferuj?c 

jednoczesnie petny, aktualny zestaw danych. 
Dose wazn? zalet? programu jest takze 
edytor umozliwiaj?cy ciekawe modyfikaeje 
'ligi". Mimo, ze grafieznie produkt ten 
nadal nie stoi na najwyzszym poziomie 
(raezej ubogie, "windosowe” okienka), ma w 
zamian bogat? ofert? opcji i rzetelnie 

opracowan? stron? merytoryezn?. Dla 
zwolennikow manadzerow pilkarskich b?dzie 
to obowi?zkowa pozyeja w ich kolekcji, ktora 
pozwoli wreszeie odpocz?c od kolejnych 
"Word Cup" na rzecz swojskich Mistrzostw 
Polski. 

RZAH 

ODWOtANO 
prima aprilis 

1 kwietnia 1998 

ODLOT 
na 

Uwaga: Gra zawiera 6 ptyt CD! Dostepna od 

1 kwietnia we wszystkich dobrych sklepach 
komputerowych oraz w sprzedazy wysylkowej. 

LK Avalon, skr. poczt. 66, 35-959 Rzeizow 2 

-K MVMIW 

Sprz^t udostepmla firma TCH SYSTEMS 

lei (0-22) 646-00-33 

Numer 03/96 
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r Na zakrecie, 
I Andretti Racinp_j 

Ml grudniu'96 z wypiekami na twarzach zasiedliimy do rajdu, ktdry 
zaserwowat nam koncern Sloppy. Mown oczywiicie o Nascar Racing 
2. Co ciekawe, mlmo 2e gierka byla catkiem porzgdna, przeazla jakod 
lak kez szczegdlnego echa I zbytniago rozgtosu. W ka2dym razle gorges 
wyicigi potgznych wozfiw, tak odmlenne od apecyflki jazdy w FI, majg 
awoje wierne grono wielblcieli. Na rynku pojawia slg obecnie mndstwo 
gier samochodowych (wladciwle nowy tylul zjeZdZa z tadmy nlemal co 
miesige). W tym kolle, gdzie gotujq si? jui takie odlotowe przeboje jak 
TOGA, Test Drive4 czy nowy Screamer, znaeznie mniej jest tytulow, 
ktdre pozwnlg zasigdc za kotkiem rdwniez fannm FI. Na tapecie mamy 
obecnie jedynie FI Racing (zeszlorocznyFI'97 czy Grand Prix 2 nie sg 
juz tak dwieze). Dlaczego o tym piszg? Ano dlatego, ze w tej wladnie 
chwili dostalem do rgk gierkg, gdzie raozemy zasigdc za sterami FI, jak 
rdwniez sprdbowad swych sit w pojazdach dcigajgcych si? zazwyczaj 
w Nascar Racing... 

JOSIF Swoiste Wash&Go zaproponowali 
nam specjalisci z EA Sports. Bye 
moze ktos miaf okazj? zetknqc si? 
juz z wczesniejszq, niezbyt udanq 
wersjq Andretti Racing. Jezeli tak, 
to musicie wiedziec, ze od swoich 
poprzednikow nowe Andretti rozni 

si? przede wszystkim swietnym, wspomaganym 
mocq 3Dfx obrazem, jak rdwniez dawk? 
stuprocentowej grywalnosci, ktorej wczesniej 
jakos nie udaio si? zaimplementowac. Co by nie 
mdwic, dose nietypowe rozwiqzanie, jakim jest 
umieszczenie w jednej grze dwdeh odmiennych 
rodzajow pojazdow, zaowocowalo 
skonstruowaniem catkiem dobrej giery, o czym 
przekonalem si? po kilku nocach testow 
zakonczonych totalnym zjazdem do boksu, 

Nazwa gry nie jest przypadkowa. Andretti to 
nazwisko trzech bnaci zaliczajqcych si? do 
czolowki kierowcow Indy Car (np. Michael 

Andretti ma tu na swoim koncie 36 zwyci?stw). 
Co ciekawe, braciszkowie zasiadajq rdwniez za 
sterami FI (Mario Andretti w 1978 zdobyl 
tytul FI World Champion]. Jezeli chcecie 
dowiedzied si?, jaka jest ich recepta na sukces, 

Miner Ql/N 

Plusy: 
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HMCMftllSgOFlflWlfin 
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* biileycsti^d efitirwa 

dhvlctowa 
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Dcena: 

b?dziecie mogli obejrzec sobie umieszczone na 
ptytee wywiady z kazdym z braci, 
przeprowadzone przez reporterdw EA. 

W grze dost?pne sq dwa tryby prowadzenia 
wyscigu. Exhibition Race umozliwia wybor jednej 
z 16 tras, ktdre oczywiscie sq dokladnym 
odwzorowanie tordw b?dqcych zazwyczaj 
miejscem wyscigdw w Indy Car czy FI. 
Obejrzycie sobie trojwymiarowy schemat, 
przejrzycie dane odnosnie kazdego z torow. 
Jezeli wolicie mistrzostwa, zajrzyjcie do Begin 
Career. Po wyscigu kwalifikacyjnym b?dziecie 
mogli zetrzec si? na trasie z czotowkq 
kierowcow Indy Car. Na uwag? zasluguje fakt, 
ze wyscigi sq zrealizowane tak, ze przypominajq 
raezej relacj? telewizyjnq. Nie chodzi mi o sam 
wydeig, tylko o filmowe przerywniki pomi?dzy 
kolejnymi etapami turnieju. Oprocz 
standardowych statystyk tpunktacji] mozemy 
wystuchac relacji zawodowych prezenterow Indy 
Car, ktorzy podgrzejq atmosfer? komentujqc 
dotychczasowy przebieg wyscigu. 

Sam wybor maszyny ogranicza si? do klikni?cia 
na bolid FI lub woz sportowy, Niestety sq to 
pojedyneze modele, a juz najdziwniejsze jest to, 
ze nie znajdziemy zadnych danych technicznych 
pojazdow. Panel opeji jest dose skromny, 
umozliwiajqcy jedynie podstawowe modyfikaeje. 
Dopuszczalne zmiany to trzystopniowa skala 
uszkodzen, obstuga skrzyni biegow 
(automatyezna lub manualna], a takze dose 
ciekawy panel umozliwiajqcy zmian?, 
poprawienie wytrzymatosci spojlerow, 
zderzakow (w wypadku wozow sportowych], kot 
jtd. Nie jest tego zbyt wiele, co przemawia 
"raezej na niekorzysc gry, mimo jej swietnego 
wyglqdu. Kilka cieptych stow mozna natomiast 
powiedziec o sposobie prowadzenia pojazdow. 
Jezeli zabienzecie si? za FI, po czym 
przesiqdziecie si? do samochodu, poczujecie, 
jakby ktos wpakowat Was do traktora. Nie dose, 
ze wielki, ryczqcy woz wlecze si? niby ciqgnik z 
Ursusa, to na dodatek przyspieszenie ma jak 
schodzona Syrena 104. Taka mniej wi?cej 
przepasc dzieli mozliwosci bolidu od 
"normalnego" samochodu, co nie znaezy wcale, 
ze ten drugi jest w wrakiem, do ktorego nie 

warto wsiadac. Po prostu bardzo doktadnie 
odwzorowano mozliwosci i roznice w jezdzie 
pomi?dzy tak odmiennymi konstrukejami, za co 
autorom gloria i chwata (tadammO. Jednak od 
razu wylejmy im kubel zimnej wody na glow? za 
kilka baboli. Przede wszystkim FI zachowuje si? 
na trasie az nazbyt perfekcyjnie. Realizm konezy 
si? jednak w momencie, gdy bolid jadqcy 
wczesniej z pr?dkosciq 300 km na godzin?, w 
sekund? staje w miejscu. Zastrzezenie moze 
budzic rdwniez dose sztywne, nienaturalne 

zachowanie pojazdow (np. na zakr?tach), a 
poniewaz w panelu opeji nie ma odpowiednich 
narz?dzi, interesujacych nas parametrow nie 
mozemy nijak zmienic. Na szcz?scie sq to 
potkni?cia, ktdre nie przesqdzajq o wartosci 
gry, w ktdrq zagracie zapewne z przyjemnosciq. 
Wspomn? jeszcze tylko o trybie multiplayer, 
ktory umozliwia pojedynek osmiu osob w sieci, 
jak rdwniez zderzenie kilku osobnikow przez 
modem, w Internecie. Andretti jest na pewno 
ciekawq grq, dopracowanq grafieznie, okraszonq 
fajniutkimi dzwi?kami i grywalnq. Mimo 
wszystko polecalbym raezej konkretniejsze, 
nieco bardziej dopracowane projekty (ot, 
chocby Test Drive 4), a na zakup Andretti 
namawiatbym osoby za wszelkq cen? pragnqce 
miec calq kolekcj? wyscigowych rzezni... 

'a-Atrio* 
Prnducent; 
EA Spwrs 

Wymagania: 
P -1 DO, 16MBHAHCEU1 
Wintfnv;.c 95 

Dystrybutor: 
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Podbijanie Rzymu 
The Great Battles of Hannibal_ 

Pnzy rozstrzyganiu samej walki wazne jest 
zarowno usytuowanie wzgl?dem nieprzyjaciela - 
ataki z flanki czy z tylu powodujq duzo wi?ksze 
straty - jak i umiej?tnosci wojdw plus zwartosc 
szyku. Bitwy przebiegajq wi?c w miar? 
realistycznie, uwzgl?dniono zresztq nawet takie 
manewry jak automatyczny poscig kawalerii za 

W pierwszej polowie uhiegtego roku 
opisywalismy na naszych lamach pierwszq z 
serii Wielkie Bitwy, grp traktujp o podbojach 
Aleksandrs Wielkiego. Wprawdzie na czpsd 
nastppng trzeba bylo czekab dost dtugo, ale za to 
otwiera ona perspektywp wlgczenia w sklad 
Kartaginy pdtwyspu apeniAskiego. 

Po prawej: 
Jezioro, trawy, drzewa i 
atakujqcy barbarzylicy 

Wielkie Bitwy Hannibala to 
przede wszystkim 
jedenascie zbrojnych stare 
z lat 255 p.n.e. -190 
p.n.e., w rejonie Morza 
Srodziemnego. Tytulowy 
wodz brat przy tym udzial 

tylko w czterech z nich [chociaz w grze 
umieszczono go jeszcze na czele wojsk 
walczqcych pod Magnezjq], dokladnie takiej 
samej liezbie, co najwi?kszy jego przeciwnik- 
Scypio Afrykanski. Gra moglaby wi?c rdwnie 
dobrze wziqc tytut i od jego imienia, tym 
bardziej, ze dwie ostatnie potyezki majq miejsce 
po Zamie, a wi?c i utracie przez Kartaginy 
pozycji liczqcego si? mocarstwa, ilustrujqc za to 
wschodzqcq pot?g? Rzymian... 

Sq to jednak tylko szczegoly, nie dla wszystkich 
w dodatku interesujqce. W koncu nazwa jest 
czysto umowna, za to, chocby cz?sciowo, 
usprawiedliwia kampani?. Wzorem cz?sci 

Powyzej: 
CCtv, rzeezki, stiieg uraz 
Irupy... 

U dotu: 
To w tych bilwach przyjdzle 
pobawic sie w rzeznlka. 
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poprzedniej mozna jq bowiem rozegrac tylko po 
jednej stronie i ponownie sktada si? ona ze 
wszystkich dost?pnych pojedynezo bitew plus 
opeje zarzqdzania prowinejami. Te ostatnie sq 
niestety ograniezone do przesytania 
kontyngentow wojskowych w celu zapobiezenia 
buntom mieszkanedw - zadnego ustalania 
podatkow czy chocby rekrutowania nowych 
wojdw. Nawet straty poniesione w danej bitwie 
nie wpfywajq na liczebnosc armii w nast?pnej 
batalii, a stlumienie ewentualnej rewolty polega 
na wcisni?ciu przyeisku... Pod tym wzgl?dem 
nawet starenki Centurion by! znaeznie lepszy, 

Same potyezki opracowano na szcz?scie dose 
dokladnie, odnosi si? zresztq wrazenie, iz to na 
nich skupiono catq uwag?, kampani? dodajqc 
jakby od niechcenia. Nie ma juz ograniczenia do 
jednej strony, a sprawdzenie sity dobrze 
dowodzonego legionu lezy w zasi?gu ruchu 
myszq. Aczkolwiek zmiany w porownaniu do 
Aleksandra sq bardzo niewielkie - doszla tylko 
opeja cofania - to dla nie znajqcych cz?sci 
poprzedniej warto zarysowad w tym miejscu 
ogolne prawa rzqdzqce polem bitwy. Tak wi?c 
podstawq armii sq grupy wojsk z przydzielonym 
wodzem, a bitwa sktada si? z pewnej, czasami 
nawet nie limitowanej, liezby tur. Faza 
dowodzenia przekazywana jest w trakeie tury 
nast?pnym dowodcom w kolejnosci wyznaczanej 
przez ich iniejatyw?, i w tym czasie mogq oni 
wydac pewnq scisle ograniezonq liczb? rozkazdw 
- oddziat przyjmujqcy rozkaz musi si? jednak 
znajdowac w zasi?gu gtosu dowodey. Przy 
wi?kszych manewrach pomagajq opeje ruchu 
catosciq oddanych dowodey pod komend? sit 
oraz zmasowanego ataku. Walczqce lub 
poruszajqce si? jednostki rozluzniajq niestety 
szyki, co jest cz?sto znaeznie grozniejsze od 
bezposrednich strat, ale taki nawet calkowicie 
rozformowany oddziat mozna jeszcze przywotad 
do porzqdku. 

rozbitym wrogiem. Trzeba si? natomiast 
przyzwyczaid do metody rozstrzygania bitwy 
przez podliczanie punktow, dzi?ki czemu nie raz 
przyjdzie wygrac ostatnimi stuchajqcymi jeszcze 
rozkazdw oddzialami i to mimo przygniatajqcej 
przewagi wroga. 

Walka z blaszanym przeciwnikiem nie wyezerpuje 
jednakze wszystkich mozliwodci programu - 
dost?pna jest opeja gry dla dwoch osob na 
dwoch maszynach potqczonych przez Internet, 
Novella lub modem, do czego bez problemu 
wystarezy jeden kompakt, a i sama gra podota 
nawet dwom osobnikom siedzqcym przy jednej 
klawiaturze. Dzi?ki temu mozna sobie odpuscic 
miernq kampani?, traktujqc tytut jako znaeznie 
ulepszonq planszowq gr? wojennq umozliwiajqcq 
dodatkowo rozgrywk? w pojedynk? - aczkolwiek 
na rozegranie wszystkich bitew wystarezq dwa 
dni, no gora cztery przy dodatkowej zmianie 
stron, a pozniej zostaje jedynie znalezd sobie 
kumpla, ktory b?dzie chciat z nami pograc w t? 

gre- 

Tylko przy takim zresztq nastawieniu Wielkie 
Bitwy Hannibala warto kupid, bo jesli ktos 
przygotowuje si? na kampanie, to srogi zawod 
zapewniony. Stqd tez i niezbyt wysoka nota, 
pomimo poprawnej symulacji pola walki, ale od 
gier komputerowych mozna chyba wymagab 
nieco wi?cej niz od planszowych odpowiednikow, 
a tutaj tego niestety nie widad. 

iv Producent: 
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r Latajqce ztote korpusyn 
Flying Corps Gold| 

0 nowycfi wersjach slarszycb flier pisalismy juz 
nie paz I nie dwa; aulopzy do^c cltgtnie bowiem 
"ad^wiezaja" siape ale jape programy. Polega to 
jlOwnia na petuszu gpafiki i dodaniu mozliwoSci 
wspotppacy z 3Dfx. Z jednej strony jest to 
korzyslne dla gracza, paniewaz po takim "face- 
liilingu" wiele giep odslania nam zupetnia nowe 
oblicze. Z dpngiej - gpacz zmuszony jest czgslo do 
oabywania w sumie dwdcb giep (opyginal + 
"improved vgpsson") i to za wtale niematp kasp. 
No ale coz - ppzeciez przymusu nie ma, kto oboe - 
ten kupl, Z mysls o lakick osobnikacb 
postaRowltem zsniarzyc sip i wersja "GOLD" w 
raiapp oowej gpy, a mlinowicie "Flying Corps". 
Nie bedzie tym pazem wppowadzenia 
kistoryoznego w realm i dokladnego omOwieaia 
gpy (ckptnycb odsylamy do arcbiwainycb COA) - 
bpdp pisa) tylki e tym, eo test w to) grze nowe. 

yasiu Dla ,lnajswiezszych" posiadaczy 
komputerow jedynie krotkie 
wyjaSnienie: FC to niezbyt stary 
symulator walki mysliwcbw z czasu 
1 wojny swiatowej. Chyba wszyscy 
pami?tajq, jaki huk propagandowy 

towarzyszyl jego ukazaniu si? na poczqtku 
ubiegtego roku. Zachwyty nad grafikq, 
realizmem, wymaganiami itp. Oczywiscie byly 
one catkowicie sluszne. Flying Corps w owym 
czasie wygiqdat najlepiej z calego grona 
symulatorow starych maszyn. Zresztq przez 12 
ostatnich miesi?cy sytuacja nie zmienita si? tu 
ani o jot? [ale wynikto to raczej z praktycznie 
zerowej ilosci symulatorow lotu rozgrywajqcych 
si? w '’pierwszowojennych'* 1 realiach). Tym 
niemniej tworcy FC przez ten czas nie 
spoczywali na laurach! 

Po pierwsze zaj?to si? grafikq... Coraz bardziej 
natarczywa obecnosc akceleratorow grafiki w 
naszych komputerach sprawita, ze Empire 
Interactive wyciqgnql jednynie sluszne wnioski. I 

Powyzej: 
Dwuptatowce mafe jakis 
nieprzemijajacy urok... 

takim oto sposobem wersja GOLD zostafa 
wzbogacona w obslug? kart wspomagajqcych 
tworzenie grafiki 3D (takich jak 3DFX, Rendition 
Verite, Power VR, Rage II, Matrox Mystique 
220, Millenium 2). I juz dzi?ki temu zasluguje na 
swoje nowe miano [GOLD), poniewaz 
rzeczywiscie widac tu wyrazny post?p: grafika 
wersji obecnej i pierwotnej jest wr?cz 
nieporownywalna, A warto jeszcze dodac, ze 
poprawiono i wzbogacono tekstury oraz dodano 

Po prawej u dotu: 
Za takim kokpitem czlowiek 
zndw czuje si? ptaklem w 
przestworzach. 

• ibsfwJflli 

nowe obiekty, uzyskujqc znacznie wi?ksze 
uczucie realizmu wykreowanego swiata. Dlatego 
nieraz wtqczalem t? gr? po prostu po to, zeby 
polatac i ponapawac si? swietnymi widoczkami, 
nie przejmujqc si? zadaniami bojowymi i 
smigajqcymi wokdt maszynami. Tak nawiasem: w 
grze jest 7 typow maszyn - przybyt jeden 
samolot: Fokker D-VIL 

Urozmaicono tez misje. Mamy w nich np okazj? 
zmierzyc si? samodzielnie z 18 maszynami; 
ciekawa jest potyczka najwi?kszych pilotow 
kazdej ze stron. Oczywiscie sq tu tez kampanie 
[cztery]. Zabawa jest zapewniona na wiele 

godzin. Dla tych, ktorzy znajq juz na pami?c 
scenariusze z pierwotnej wersji gry, proponuj? 
zawarty na CD edytor. Za jego pomocq mozna 
tworzyc zardwno pojedyncze misje, jak i cate 
kampanie. Przy edycji tych pierwszych zabawa 
jest wtasciwie banalna, dopiero przy kampanii 
mozemy zmusic program by daf z siebie 
wszystko. A potrafi catkiem sporo: mozemy 
okreslic, kto kiedy wygrywa (na froncie), 
wprowadzic wszelkie teksty i informacje 
pojawiajqce si? podczas walki, stworzyc eskadr? 

gracza, pomalowac wtasnor?cznie wszystkie 
samoloty, stworzyc pilotow i zdecydowac o ich 
umiej?tnosciach, okreslic pogod?, no i 
oczywiscie zaprojektowac roznego rodzaju 
spotkania, bitwy, potyczki itp. Edytor jest dose 
rozbudowany, ale dzi?ki helpowi, ktory gtadko 
przeprowadzi nas przez proces tworzenia misji, 
kampanii i wszystkich dodatkowych funkcji, nie 
powinniscie tu miec wi?kszych problemow. 

A jesli i tego jeszcze Warn mato, to oczywiscie 
mozna skorzystac z trybu Multiplayer. Prawd? 
powiedziawszy, to FC jest dla mnie grq PRZEDE 
WSZYSTKIM multiplayerowq, wszelkie solowe 
misje i kampanie traktuj? jako bladq namiastk? 
tego, co mozna przezyc walczqc z kilkoma 
innymi pilotami w sieci. Polqczyc si? z innym 
komputerem mozemy uzywajqc kabla, modemu, 
sieci lokalnej i Internetu za posrednictwem 
darmowej sieci Wireplay. Jest to kolejny, po 
grata i ilosci obslugiwanych akceleratorow, 
punkt, za ktory grze nalezy si? duzy plus. 

Dlatego zapraszam wszystkich przed monitory - 
do zabawy z Flying Corps Gold, Gra jest super, a 
firmie Empire Interactive nalezq si? brawa za 
dbanie o klientel?. Ewentualni autorzy misji czy 
kampanii mogq smialo je przysylac do nas - 
znajdzie si? miejsce na plycie. 

Producent: 

Wymagania: 
PI 33,16MB RAM, CDxA, 
Oos/Windows 95 

Empire Interactive 

Dystrybutar: 
Marksoft 
lei. (022) 6639390 

IntBrnet: iiiiuy/www.enipke.cfl.tik 
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Bez respektu 
No Respect_ 

Czasem, recenzujac gry, mam wrazenie, ze 
przychodzg one z tzw. Swiatow rownoleglych, w 
ktdpych czas ptynie inaczej i obowigznjg lam 
nioco inne zasady niz w naszym Uniwersum. Sg 
bowiem pradnkly, More wrgcz zahijajg odbiorcg 
niesamowitymi eleklami (i wymaganiami 
sprzgtowymi), rodem "nie z tej ziemi" (a-ha!); a 
sg i lakie, gdzie momentalnie nasuwa sig 
refleksja "czy ci Indzie wiedzg, ze zyjemy w 
1998 roku!?”. Gra No Respect najwyrazniej 
powstalo w tym drugim swiecie; Swiecie, w 
ktorym Indzie wyewolnowali w nieco innym 
kierunku - tzn. ich glownym narzgdem zmystow 
nie jest wzrok, a stach. Stgd zapewne potgzna 
pikselozka jest tarn jaknajbardziej do 
przelknigcia, jednoczesnie dzwigk (tzn. muzyka) 
jest... (In odglos cmoknigcia z zachwytn). 
Nataralnie mnie obowigznjg nasze kryteria 
ocee... 

Ugly Joe No Respect to nic innego jak 
porz?dna kosmiczna strzelaninka, z 
fabut? nie odbiegaj?c? od 
oklepanego standardu: ot, kilka 
korporacji walczy pomi^dzy sob? za 
pomoc? swoich przedstawicieli, 

lataj?cych sobie po planecie na rozmaitych 
kosmicznych mysliwcach. Gracz wybiera postac 
wraz z przypisan? jej maszyn? [rozniqcq si? od 
innych parametrami w rodzaju: szybkosc, 
opancerzenie, uzbrojenle itp.) i dwukrotnie 
udowadnia kazdemu kolejnemu komputerowemu 
przeciwnikowi, ze jest od niego lepszy (albo i 
nie] - i to w wyznaczonym limicie czasu. Do 
wyboru mamy kilkanascie typdw maszyn, zas 
walka toczy si? w 20 zroznicowanych 
sceneriach. Komputerowy wrog potrafi nawet 
uczyc si? Twej taktyki walki [to rzadko 
spotykane rozwi?zanie w nawalankach] i ogolnie 
przejawia jak?s tarn inteligencj?. Gdy to Warn 
nie wystarczy, to w sieci moz&walczyc ze sob? 
do 8 gnaczy naraz, Sam? walk? ogl?damy sobie 
oczyma pilota, tak w FPP jak i TPP Ctj. widz?c 

jednoczesnie swoj? maszyn?). W czasie stare 
nalezy zbierad rozmaite znajdzki (niektore s? 
catkiem oryginalne, np. chwilowo poprawiaj?ce 
nam manewrowosc), a takze odnajdywad 
rozmaite struktury - kontakt z nimi powoduje 
np. uzupetnienie amunieji, paliwa lub regeneracj? 
oston. Naturalnie nie mysl? tu o wiezyczkach 
bojowych, ktdre takze odczuwalnie wptywaj? na 

stan naszyeh pojazdow, ale w dokladnie 
odwrotny sposob ttracimy ostony oraz amunicj? 
- bo mozna je zniszczyd]. W czasie rozgrywki 
upgrade'ujemy mozliwosci swego mysliwea (np. 
uzbrojenie - ma trzy kolejne poziomy ulepszen). 

Sterowanie jest nieco ['zakr?cone'1 i trzeba 
poswi?cic nieco czasu, by je w petni opanowac; 
jednakze ten, kto tego dokona, szybko przekona 
si? o zaletach, jakie oferuje ow system obslugi. 
Dzi?ki niemu mozemy bowiem pot?czyc taki 
nieco “symulatorowy" (czyli raezej 
skomplikowany] system lotu i obslugi systemow 
poktadowych z wszystkimi zaletami typowej 
strzelaninki. Nawiasem mowi?cp najlepiej 
sprawdza si? tu porz?dny joystick z 
przepustnic? i czterema (przynajmniej] 
przyeiskami; idealny byfby zas Sidewinder 30- 
Pro. I wszystko byloby pi?knie, gdyby nie 
engine. Gra jest w SVGA, ale o tym wiem z 
instrukcji, poniewaz inaczej bytbym przekonany, 
ze jest to co najwyzej jakies takie nieco 
podrasowane VGA. Piksel na pikselu piksela 
pogania; a kazdy jest ci wielki jak plyta 
chodnikowa (no, moze ciut mniejszy) i to nawet 
wtedy, gdy damy najwyzszy poziom detalizmu 
grafiki! ZgrozaM! “Dzi?ki11 temu gra momentalnie 
traci w oczach graeza przynajmniej potow? 
swojej wartosci. A jak ktos juz przywykl do 
grafiki wspomaganej przez 3Dfx, to wykrzywi si? 
jakby zjadl najkwasniejsze jablko na swiecie 
[nawiasem mowi?c gra nie wspofdziata z 
akceleratorami). Z ciekawosci uruchomitem swoj 
"biologiczny 3Dfx" (dobrze jest bye cyborgiem!], 

tzn. zdj?tem okulary, przez co widziane na 
ekranie trdjwymiarowe krajobrazy i maszyny 
zostaly solidnie rozmyte - i westchn?tem z 
bdlem, bo to, co ujrzalem, prezentowalo si? 
(dopiero!) wtedy catkiem niezle. 

i’MtTH -5 
Ht\C KV « 
fc* iiQW a 

Za to muzyka... W okularach czy bez (che che) 
jest rownie extra. Na CD jest okota 40 minut 
muzyki zapisanej w formacie audio. I to jakiej 
muzyki - doskonate kawatki elektroniezne, 
korzeniami tkwi?ce gdzies w latach 70-tych 
(Vangelis, Tangerine Dream), ale brzmi?ce 
bardzo wspdlczesnie i "zainfekowane" rytmami 
techno. S? tematy trwaj?ce dostownie 
kilkanascie sekund, ale s? i 10-munutowe suity 
o niezwyktym klimacie. CD z gr? szybko 
przemiescit si? wi?c z komputera do kompaktu 
w mej wiezy i tkwi tarn juz par? dni, i to nie jako 
dekoraeja. Cool!!! Za muzyk? - 9/10! 

Plusy: 
• muzyka!!! 
- sporo zrdznicowanycli 

pojazduw 
• w sumie niezla 

grywalnosC 
• dolgczony na CD Kali 

Ugh! 
• ciekawy (jaknalakamcl 

system sterowanla 
• Al komputera 

MinusyT 
• gralika.gralika, gralika: 

pikselozusmaximus! 
• w sumie lo zwykla, choc 

rozbudowana, iimMw 
• nlcnowego... 

□cena: 

Efektem koncowym jest wi?c co najwyzej 
drednia gierka z bardzo dobr? muzyk?. Gdyby 
autorzy poswi?cili nieco wi?cej pracy nad 
engine, to ocena oscylowataby wokot zupetnie 
innych wartosci... 

Produced; 

Wymagania: 
FIDO. 16MB RAM,CDx4, 

Dystrybutar: 
Mnage 

Internet: Mp://www ocean com 
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Strategie komputerowe to rozbudowany gatunek 
gier. Bywajg wM nich zarbwno pnoste, nie 
wymagajp wielkiego wysitki RTSy i podobne, 
jak tez ipudne gry "szlahowe", ktdrych stopieA 
zlozonosci szokowac maze nawel zawodowago 
wojskowego. Dak! trudno jednak tratid na gpg, 
ktdra tkwilaby mniej wtycej w polowie poailgdzy 
ebieaia odmianami. A taka wtadnie gra jeat 
Eastern Front nowe dzieto firmy Talon 
Software, zaanej szarekiej rzeszy strategdw z 
serii Battleground. Era aalezy do gatooko 
skomplikowanych strategii militaroych, ale dzipki 
umiejgtnemu podejsciu do obslogii 
rozmieszczenia opcji, zabawa z nia jest prawie 
tak prorata, jak w przypadku Panzer General, 
ktory do najtrudniejszych raczej eie nalezal. 

Lord Yabol 

jakie faktycznie braty udzial w zmaganlach na 
Froncie Wschodnim. I tak: do naszej dyspozycji 
sq dziata dalekiego zasi?gu, samoloty, piechota, 
czolgi, sapenzy i wiele innych jednostek, z tym, 
ze w przypadku samolotow uwzgl?dniono tylko 
atak lotniczy Cbnak mozliwosci uzycia desantu 
lotniczego czy rozpoznania z powietrza). 
Opcjonalnie gra uwzgl?dnia nawet roznice 
mi?dzy trafieniem w poszczegolne detale 
jednostek pancernych [pancerz przedni i tylni 
czofgu zwykle roznity si? grubosciq - wi?c i 
wytrzymatosciq). W EF mozna strzelac amunicjq 
dymnq (ktdra, co najwazniejsze, daje wymierne 
efekty), okopywad si?, transportowac jednostki 
piechoty ci?zarowkami itd. Ogolem jest to wi?c 
jedna z najbardziej realistycznych symulacji 
warunkow II wojny swiatowej. Pi?knie wykonana 
jest encyklopedia uzbrojenia okraszona 
archiwalnymi zdj?ciami kazdego sprz?tu oraz 
autentycznymi danymi technicznymi. 

Na wschodzie bez zmian... 
Eastern Front 

-fldWlOMI'lt 
hFs-ttprycnf-cIi T&aildw 
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Minu^y- 
■dtrhk ilo£6 slait bi*z 
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□cena 

Jezeli chodzi o mechanik? gry, mamy tu do 
czynienia z czyms w rodzaju Battlegroundow, z 
tym ze Eastern Front wydaje si? troch? mniej 
skomplikowany. Sam system obslugi czynnosci 
zwiqzanych z walk? i przemieszczanie oddziatow 
jest prosty i mozna go opanowac bardzo 
szybko. Dose dziwna, przynajmniej dla mnie, jest 
jednak niewielka skuteeznodd jednostek i to 
zarowno naszyeh, jak i przeciwnika, 
Dziewi?cdziesiqt procent atakow konezy si? 
komunikatem "No effect", co utrudnia gr?, gdyz 
oprocz calkowitej (choc nie zawsze 
obowiqzkowo) eliminacji przeciwnika, musimy 
jeszcze zmiescic si? w oznaezonym limicie 
czasowym (np. 25 tur na bitw?). Jesli juz 
mowi? o ataku, warto wspomniec o szerokim 
wachlarzu mozliwosci, ktory tu otrzymujemy. 

Num&r 03/98 

Panzer General to porownanie 
nieprzypadkowe, Eastern Front 
prezentuje si? bowiem podobnie do 
drugiej cz?sci tej wtasnie gry. 
Rewelacyjna grafika jest wynikiem 
zastosowania engine z 

Battlegroundow, dzi?ki ktoremu pole walki w 
izometryeznym rzucie 3D mozemy podziwiac 
nawet w rozdzielczosci 1024x768. Wyglqd 
miejsca akcji przypomina seri? Battleground, ale 
nie do korica. Po pierwsze Eastern Front jest 
tadniejszy, a po drugie widok jednostek bardziej 
przypomina Panzer General 2. Ogolnie wi?c gra 
pod wzgl?dem grafieznym jest bardzo 
atrakcyjna. Jesli chodzi o opraw? dzwi?kowq, to 
z kolei tutaj nie ma zadnej rewelacji. Zarowno 
muzyka jak i dzwiqki sq, bo bye muszq, ale nie 
nazwafbym ich nadzwyczajnymi. Oprawa nie jest 
jednak najistotniejszym elementem Eastern 
Front, 

Walki na Froncie Wschodnim toczyty si? od 
1941 do 1945 roku, i taki wladnie okres 
obejmuje "fabula" gra. Do dyspozycji graeza jest 
osiem kampanii, z czego trzy Iqcznie dotyezq 
Planu Barbarossa na wszystkich frontach, a 
pozostale to inne. rownie znane epizody. Na 
wyprobowanie czeka tez mnostwo misji 
historycznych uwzgl?dniajqcych mi?dzy innymi 
bitw? pod Kurskiem czy obl?zenie Stalingradu. 

Na koniec, dla najbardz ej wymagajqcych, 
dost?pny jest generator misji, dzi?ki ktoremu w 
szybkim tempie mozemy stworzyc bitw? na 
zupetnie obeym terenie i przy nieznanych sitach 
przeciwnika, co najbardziej przybliza do realidw 
faktyeznego pola bitwy (dobry historyk wie, 
dlaczego w danej bitwie historyeznej wygrala 
pewna strona, i zna jej taktyk? zanim potyezka 
si? zaeznie). 

Jedynym elementem kontrowersyjnym, jesli 
chodzi o mechanik? gry, jest poruszanie si? 
calymi oddziatami. Cz?sto jednostki blokujq sobie 
nawzajem drog? albo tez z jakiegos powodu (to 
zdarza si? bardzo rzadkoJ nie konezq ruchu. 
Jest to jednak wada niezbyt istotna w 
porownaniu z zaletami Eastern Front. Ciekawym 
rozwiqzaniem sq kampanie, w trakeie ktdrych 
nasi dowodey mogq zdobywac doswiadezenie i 
awansowac, a strata zbyt wielkiej ilosci wojska 
w jednej z bitew wplywa na wynik nast?pnej. 
Eastern Front ogolnie jest grq, w ktorej taktyka 
jest rzeczq duzo bardziej istotnq niz przewaga 
liczebna czy sprz?towa. 

Generalnie Eastern Front to jedna z bardziej 
interesujqcych strategii w ostatnim czasie, 
oczywiscie jesli mowa o rozbudowanych 
strategiach militarnych, gdyz trudno 
porownywac jq np. z Age of Empires. Wyglqda 
tadnie, zasady ma sensowne, gra si? przyjemnie, 
wi?c czego wi?cej oczekiwac? Z przyjemnosciq 
wystawi? jej wi?c wysokq ocen?. 

Froducent: 
TalcmscH/Emplre 

Wymagania: 
mm 
WirHlnws 95 

Dystrybutor: 
Mnftsofl 

Internet: mid -/aww.empire.co.ux 
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Tq strong wywiescie na tablicy ogtoszeh w swojej szkole! 

Konkurs CD Action!!!!!!!!!!!!!! 
CzQsto pytacie nas w swoich listach, wjaki sposob zostaje si? redaktorem CD Mon. Dajemy Warn wyjalkowa 
szans? spelnienia marzen o alawio I pojawienia si? na stronacii Waszego ulubionego czasoplsma. Niniejszym 
ogtaszamy Powszechny Szknlny Konkurs na Recenzj? Gry Komputerowej. Zasady podajemy ponizej: 

1. Rywalizacja przebiegac bgdzie w dwoch kategoriach: 

a) Najlepsza Recenzja - Komisja Redakcyjna oceni wartosc merytorycznq tekstow, najciekawsze recenzje 
wydrukujemy w magazynie CD Action (autorzy otrzymajq honorarium za teksty), prace wyroznione 
zamiescimy na krgzku CD Action, wsrod autorow nadestanych recenzji rozlosujemy nagrody (teksty 
przesytamy na adres redakcji wytqcznie na dyskietkach, zapisane w pliku tekstowym; zapewniamy zwrot 
dyskietek). 

b) Najlepsza Organizacja Szkolnego Konkursu - chielibysmy uczynic ten konkurs wydarzeniem powszechnym 
w catym kraju, dlatego waznq sprawq jest poinformowanie o nim jak najwi^kszej rzeszy entuzjastow 
komputerowych; proponujemy wywieszenie niniejszego ogloszenia na szkolnych tablicach ogtoszeniowych 
w waszej miejscowosci tak, zeby kazdy miat szans? wzi^cia udziatu; mozecie tez na wtasnq r?k? zbierac 
recenzje podpisane przez autorow i zaznaczac, kto zach^cit uczestnika do konkursu; najbardziej 
przedsi^biorczy organizator (liczymy ilosd prac z danej szkoty nadestanych za posrednictwem 
organizatora) otrzyma komputer multimedialny, szkole ufundujemy nowoczesnq drukark?. 

2. Temat recenzji pozostawiamy waszej inwencji, po prostu zrecenzujcie swojq UKOCHANA gr§; nie stawiamy tu 

zadnych ograniczen (nie musi to bye nawet gra na PC). 

3 . Termin nadsytania dyskietek uptywa 30-go maja 1998 roku. 

4. Autorzy pierwszych 20-tu nadestanych recenzji otrzymajq upominki od redakcji CD Action 

5. Rozstrzygni^cie konkursu - w numerze wrzesniowym. 

Adres znajdziecie w naszym czasopismie 
Tq strong wywiescie na tablicy ogtoszeh w swojej szkole! 
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r Przetom w golfie 
1 The Golf PRO_ 

Golf to toko dos6 oifllo popolarna w Polsce gra 
polegajiica oa odorzaoio specjaloym kijem 
specjalnej piteczki, tak zeby wpadto do 
specjaloego dotka. Powodem swoislego broku 
zaioteresowaoia tym sporteai w oaszyoi krajo 
jest zapewae jago aiedostpoSO: oprdcz tega, ze 
trzeka miec gdzie grac (choc kilka pul padabao w 
Polsce istaieje... ale za zabawg ptacl sig taai 
straszae pieniadze), to jeszcze sprzgt jest dragi i 
wtasciwie aie do dostaaia w aormalaych 
sklepach. Mitosnicy galls, nie tylko w naszym 
krajo, z wielka radoscig wilajg kazdg 
kompaterowg symalacjg tej zabawy. 

Yasiu Jednq z najnowszych pozycji w tej 
dziedzinie jest The Golf PRO znanej 
firmy Empire Interactive. Autorzy 
gry doszli do stusznego wniosku, ze 
najwi^kszq bolqczkq wszystkich 
dotychczas wydanych golfow byt 

malo realistyczny system sterowania. Bo co z 
tego, ze grafika jest wspaniala, dzwi?k nie do 
odroznienia od naturalnego, skoro nie mozna 

a Uqeie 

Ponizej: 
Kartoteka gracza zgratinie 
prezentule sip na lie 
zlelonej Irawy. 

wtasciwie kontrolowac kija w taki spoob jak w 
prawdziwej grze. Niedogodnosc tq w Golf PRO 
wyeliminowano wprowadzajqc system 
Mousedrive, ktorego zadaniem jest symulacja 
kija golfowego za pomacq ruchow myszkq. 
Dopiero dzi?ki niemu gracz jest w stanie 
wykonac wszelkie, nawet najbardziej wymyslne, 
uderzenia. Dotychczas nawet jedli byto to 
mozliwe, wymagato wielu klikni?c w przyciski i 
nie zawsze do kodca zalezato to od uzytkownika. 
Teraz wystarczy tylko odpowiedni ruch myszkq i 
puszczenie lewego przycisku w odpowiednim 
momencie. Zasada jest prosta - ruch w prawo 
to wziqcie zamachu - im wi?kszy, tym 
mocniejsze b?dzie uderzenie, ruch w lewo to 

Plusy: 
• realizm 
• grafika i diwiek 
• pioslola obslugi 

Minusy: 
• (ylko dwie (rasy 

Ocena: 

j uderzenie. Skr?cenie myszki w jednq lub drugq 
1 strong powoduje podkr?cenie pitki a wysokosc 
uderzenia regulujemy lewym przyciskiem - im 
pozniej go puscimy podczas przemieszczania w 
lewo, tym lot pilki b?dzie bardziej plaski. 
Oczywiscie wszystko to jest kwestiq treningu, 
bo bardzo wazna jest plynnosc i pewnosd 
ruchow - jak w realnym golfie zresztq. 

A potrenowac mozna i to pod okiem 
profesjonalisty: piecz? nad catq produkcjq 
sprawowal Gary Player - jeden z najlepszych 
golfistdw swiata. On tez prowadzi wszystkie 
lekcje, ktdre doskonafe przygotowujq do gry w 
Golf PRO. Oprdcz samego treningu mozna grad 
w turnieju, przeciwko graczom komputerowym i 
znajomym. Zeby nie byto za trudno, stosowany 
jest system handicapowy, dzi?ki ktoremu 
mozemy wygrac nawet z takimi slawami jak 
Jack Nicklaus czy Tom Watson. Oczywiscie grad 
mozna nie tylko na jednym komputerze - 
uzywajqc sieci lokalnej, modemu lub Internetu 
potykamy si? na "polu walki" z kirns, kto siedzi 
przy swojej, rowniez podpi?tej do sieci, 
maszynie. Potyczka odbywa si? na dwoch 
torach zaprojektowanych dla gry. Pierwszy z 
nich (St.Mellion International w Kornwalii) 
zostal opracowany przez Jacka Nicklausa, a 
drugi (Hilton Head w Potudniowej Karolinie) 
dopieszczony do perfekcji przez Gary'ego 
Playera. 

Ale czym by byly te wszystkie wspanialosci bez 
odpowiedniej oprawy audiowizualnej? Kolejnq 
miernq grq albo jeszcze gorzej. Cale szcz?scie, 
ze ekipa pracujqca nad Golf PRO nie "zawalila” 
sprawy, dzi?ki czemu mozemy tu oglqdac 
naprawd? wspanialq grafik? i postuchac dobrego 
dzwi?ku. Cz?sc graficznq Golf PRO zawdzi?cza 
(oprdcz grafikow) stacjom roboczym Silicon 
Graphics i dokladnej analizie torow 
umieszczonych w grze dzi?ki, czemu 

uwzgl?dnione jest praktycznie kazde drzewo i 
kazde zdzblo trawy (nie zalewam!]. Wysoka 
rozdzielczosc, IB bitowa paleta kolorow i 
doskonate odwzorowanie terenu sprawiajq, ze 
mozna poczuc si? jak na prawdziwym polu 
golfowym, Na ruch postaci gracza (mozna 
wybrac ptec] sktada si? ponad 20000 klatek 
animacji (!!!), wi?c latwo sobie wyobrazic jej 
pfynnosc. Styszqc do tego komentarz lub 
podpowiedzi ptynqce z gtosnikow po prostu az 
chce si? grac. 

A samo granie jest po prostu super przyjemne. 
Po cz?sci dzi?ki wyglqdowi i oprawie, a po 
cz?sci ze wzgl?du na prostot? obstugi nie 
obijajqcej si? na realizmie. Nie ma w Golf PRO 
setek przyciskow, wskaznikdw itp. W zupelnosci 
wystarczy to co jest, czyli wskaznik sily wiatru, 
mala mapka, wybor kija i przycisk "SWING", po 
nacisni?ciu ktorego uaktywnia si? system 
Mousedrive umozliwiajqcy uderzenie pilki w 
dowolny sposob. 

Dodatkowym plusem sq mate wymagania 
sprz?towe, ktore, uwzgl?dniajqc opraw? 
graficznq gry, po prostu dziwiq. Szkoda tylko, ze 
dost?pne sq tylko dwa tory. Chociaz wydaje mi 
si?, ze Empire w swojej dbatosci o odbiorc? juz 
wkrotce wypusci jakied dodatki (naturalnie za 
dodatkowq optatq). A tymczasem kij w r?k? i 
jazda na pole, trafiac w dotki za pierwszym 
razem. 

Wymagania: 
P-75, 16MBRAM;CDx2. 
nos/Win 95 

Internet: Htip//wwwrt)riipJie,couk 

Producent: 
£ mpire intftmtifc 

Dystrybutor: 

leJ.[OP2) 6639390 
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swiecie 
snow, majqce 

k na celu wydobycie 
I jeqo esencii. Badania to porzqdna 

dawka zakr?conego 

StrumieA Czasu niuustnnnie przesypuje sip w klepsydrze, ktfipp dzierzy 
w mocarnym uAcisku Los. Hisloria, jego siostra, orbituje wnkAI tych 
dwojge, pilnujgc porzgdku wszechrzeczy... Wyrysowana przed wiakaai 
RzeczywistodC zachwiata sip nagle, loin Sndw z impetei wdarla sip w 
Swiat, miterializujpc swoje mgliste oddziaty... oddziaty Koszmarfiw. 
Ziemia i ludzkosfi cliylp sip nad krawpdzip zagtady w blogiej 
nieswiodomosci. Duncan slni nad hrzegiem rozedrgnnegn ncaanu. Za 
chwilp otwnrzy sip studnia sndw, wyrwa, przez kidrp mnzna dostad sip 
do Blgkitnej Wody, odbicia Ziemi w studni snow. Studnia sndw Ipczy 
swiat marzed sennych ze dwiatem ziemskim. Kazdy sen przechndzi 
przez Ip pppowinp. Duncan nie mysli juz o tym. Rozklada rpce w 
pozegnalnym gescie, patrzpc prostn w Stance. MySli niewiele juz 
znaczq, wazne sq sny... 

CZARNY IWAN 

ngis, w zamienzchlych czasach, 
pi?ciu najwyzszych kaplanow 
starozytnego Egiptu odkrylo 
Bl?kitn? Wod?, W czasie 
tajemnych rytualow duchowni 
stopniowo nauczyli si? korzystac z 

jej sit i w wirze Bl?kitu odnajdywac wzmocnienie 
ducha. Aby osiqgnqc harmonic stawali w kr?gu 
wokol otchtani. Ponad nimi unosit si? Bl?kit. 
Kazdy z kaplanow kolejno zostawat wci?gany i 

unosil si? ponad bt?kitnq wodq. W ten sposob Powyzej: 
rozpoczynali wtajemniczenie i osi?gali wtadz? Maly Duncan usmlecfta sie 

nad czasem. Poniewaz czcili magi? Bt?kitnej niEwlnnle,niewieniebo^e, 

Wody, zdecydowali, ze wokdt studni nalezy ze ma przEdSabawariala. 

potozyc fundamenty pierwszej piramidy. Lecz 
jeden z nich, korzystajqc z Harmonii, utrzymat 

swq podroz w tajemnicy. W czasie tego, co 
miato bye ostatnim rytuatem, pigty mnich 
zdradzil swq nieezystq moc. Aby zapobiec jego 
szalenstwu, pozostali kaptani zaklocili Harmoni? i 
pozwolili, by opadta na dno odwiecznej 
przepasci. Zapiecz?towali otwor gtazem, aby 
powstnzymac wszelkie przecieki. Ani zywy, ani 
umarly w sercu studni snow, kaptan rozszerzyt 
swq wiedz? i stworzyt Wol?. Ta rzecz, 
niematerialna w ziemskim swiecie, w swiecie 
snow, zmaterializowata si? jako polqczenie 
wszystkich fragmentow koszmarow. 
Tak mniej wi?cej rozpoczyna si? story w grze, 
ktorg zaserwowato nam Cryo. Jezeli niewiele z 
tego zrozumieliscie, to nie ma sprawy - nie 
musicie! Dreams to Reality jest bowiem 
"relacjg" z naszyeh snow, ktore, jak wiemy, 
unoszq si? w nas w zmiksowanej, zupelnie 
fantastyeznej formie i tresci, poprzetykanej 
ubranymi w obrazy pragnieniami, l?kami i 
otoczonymi mgietk? projekcji nie wiadomo skqd. 

Logika snu jest wszak niepojmowalna - po 
prostu pozwolcie si? jej poniesc i (w miar? 
mozliwosci) kontrolowad... Nie wqtpi?, ze 
chtopaki z Cryo najpierw zatapali odpowiedni 
klimat [wol? nawet nie myslec JAK) i 
odpowiednio juz "nakrqceni" zacz?li tworzyc 
lokaeje i schizowe postacie, ktore na monitorze 
majq dac ztudzenie zdarzen, ktore rozgrywajq 
si? w naszyeh glowach kazdej nocy. Co 
prawda cenzura wyci?la im kilka fajny 
pomyslow, b?d?cych po prostu 
najnormalniejszymi snami > 
pi?tnastoletniego / 
m?zczyzny, ale i 
tak to co 
pozostato 

pokr?cimy si? w kdfeezko z rqczkami 
prostopadle do data. Dzieje si? tak przede 
wszystkim dlatego, ze gra to niekonczqcy si? 
kalejdoskop zupelnie odmiennych, utrzymanych 
w roznorodnych nastrojach lokaeji, 
poprzetykanych swietnymi animaejami. Jezeli 
pami?tacie jeszcze dynamik?, jaka towarzyszyla 
przygodom Indiana Jones, to wlasnie tak czuje 
si? t? gr?. Poniewaz gratem wczesniej uparcie 
w Tomb Raidera, odnosz? wrazenie, ze TR to 
flaki z olejem. 1 drugiej zas strony uezeiwie 
zaznaezyd musz?, ze lubi? fantastyk?, wi?c takie 
zwichrowane tematy bardziej mi odpowiadaly niz 
przygody pistolero Lary Croft. Swojq drogq sam 
szkielet scenariusza jest bardzo podobny w obu 
grach. Lara musiata zniszczyd tajemnicz? 
organizacj? Fiama Nera i niejakiego Bartoliego, 
jej przywodc?. Duncan ma wykonezye 
Organizacj? (nie smiejeie si?, tak si? toto 
nazywa) oraz cztery szychy, ktore najbardziej 
namieszaly w Bl?kitnej Wodzie (jest jeszcze 
jeden gosc - jezeli uwaznie czytaliscie, to wiecie 
kto). Grafika rowniez o wiele bardziej spodobata 
mi si? w Dreams, jezeli mialbym jednak na 
tapet? wzige MDK, to wyraznie widac, ze 
Dreams ma jeszcze dtugq drog? do perfekcji, 

Zacznijmy jednak od poczgtku, czyli od kilku slow 
o naszym hero oraz o czyms zwanym potoeznie 
w?ztem akeji. Duncan w 1988 roku (czyli byl 
jeszcze pachol?ciem) wpadt przypadkiem do 
jeziora i rownie przypadkowo wylqdowat w 
swiecie snow, ktory jakims trafem wladnie tu 
jest zatopiony. Po powrocie trafia w tapy 
Organizacji, ktorej czlonkowie odkryli istnienie 
Bl?kitnej Wody (czyzby denaturat?). Matemu 
nic si? nie stato, a Organizacja w pelnym 
skladzie skaeze do jeziora i wedtug oficjalnych 

komunikatow: tonie. W 
—^ rzeczywistosci 

prowadz§ 
doswiadezenia 

bardzo intensywne, co 
prowadzi poszukiwaczy 

v> wprost ku szaleiistwu, 
mowiqc po naszemu - 

do zaktadu bez 
i klamek. Na 

nieszcz?scie czegos 
takiego nie ma w 

swiecie snow, a 
i wi?c chore umysty 

mezym I-r 
ktory Czarnoksi?znika z krainy 
Oz oraz Alicj? z Krainy Czarow 
stawia na koncu kolejki po 
zasilki dla bezrobotnych. 

Grajqc w Dreams 
rzeczywiscie mozna poczuc 
si? jak wowczas, gdy 
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postaci, z ktdrymi pogadamy albo potarmosimy 
si? za warkoczyki. Jezeli dodam, ze zobaczymy 
to wszystko w SVGA, 65000 kolorkow plus 
3Dfx, to zdajecie sobie juz chyba spraw?, ze 
widoczki sq bardzo ladne (bez 3Dfx gierka tez 
chodzi i to nawet przyzwoicie - ale to juz rzecz 
jasna nie to, co tygrysy lubiq najbardziej). 

Niekiedy gra toczyd si? b?dzie w 
zawieszonych w sennych oparach 
czarodziejskich wyspach, gdzie ujrzycie 
konstrukcje, ktore wyglqdajq jak slodki 
domek Baby Jagi, z tyro ze przerobiony 
na supermarket. Inny razem b?dq to 
wrota 

tworzq na pot?g? zwichrowane krainy, ktore 
materializujqc si? stanowiq nowe kontynenty w 
dwiecie snow. Goscie starajq si? jednoczesnie 
zrealizowac inne ambitne zadania, a mianowicie 
usilne pragnienie kontrolowania ludzkosci 
poprzez sny, jak rowniez zmaterializowania snow 
w realnym swiecie. Cel jest juz blisko. Mija 
dziesi?d lat... Duncan powraca do Bl?kitnej 
Wody, by powstrzymad zlo.,. 

Jezeli odniesliscie teraz wrazenie, ze gra jest 
rownie mroczna jak Resident Evil, to grubo si? 
mylicie, Bye moze niekiedy jest troszk? 
strasznie, jednak zazwyczaj otoezka przypomina 
Niekonczqcq si? Histori?, czyli filmowy poranek 
b.o. "Dreams" przeznaczona jest dla kazdego 
odbiorcy, chociaz niektore zagadki, ktore nalezy 
rozwiqzac po drodze sq naprawd? trudne nie 
tylko dla dziecka, Niekiedy wystarezy po prostu 
odknyc zmyslnie ukryty przelqcznik, zdarza si? 
jednak, ze smieszny krasnal wykrzyezy Warn do 
ucha pozornie bezsensownq rymowank?, ktora 
okaze si? zawoalowanq informaejq, gdzie 
odnalezc jakis czar, brori lub przedmiot. 
Oczywiscie jest to najbardziej podstawowy 

przyklad, jestem przekonany, ze 
nieraz mocno si? zirytujecie 
przechodzqc po raz enty jakis etap gry, 
Wtasciwie jest to pierwsza rzecz, ktora nie za 
bardzo mi si? spodobala. W grze nie ma 
stopniowania trudnosci, nie mozemy rowniez 
zapisac etapu podezas jego przechodzenia, 
Jezeli wi?c okaze si?, ze po polgodzinnym 
skakaniu przez klocki w Sali Smiechu, podwinie 
Warn si? noga, wracacie do poczqtku i 
zaczynacie zabaw? od nowa - juz bez usmiechu 
na twarzy, przemianowujqc w duchu nazw? na 
Sal? Udr?ki, Dobrze przynajmniej, ze raz 
znalezione przedmioty pozostajq juz na "koncie", 
inaezej bowiem zapieklbym si? ze ztosci, 
zbierajqc wielokrotnie te same smieci, 

Niepomiernie zdziwito mnie takze bardzo 
skromne menu gry. Chodzi przede wszystkim o 
Opcje, gdzie nie ma panelu umozliwiajqcego 
zmian? gtosnosci muzyki, Parametry obrazu to 
jedynie zmiana z pelnego ekranu na kinowy 
(rozdzielczosci mozna zmienic, korzystajq z 
przyciskdw funkcyjnych). Oczywiscie nie chodzi 
mi o edytor postaci, abym mogl na klacie 
Duncana wymalowac logo Actiona, jednak juz 
wspomniany potenejometr glosnosci jest 
standardem, natomiast automatyezne save 
uniemozliwia zachowanie tych poziomdw, ktore 
chcemy (tylko do dziesi?ciu zapisowL 

Coz to jednak za problemy dla zlaknionego 
wrazeii, nabuzowanego jak butelka gazowanej 
lemoniady, osobnika, ktory wyposcil si? na 
jakichs nudnych grach z sqsiednich stron. 
"Dreams" to przeszlo 100 pomieszczen i 
krajobrazow oraz 100 zupelnie odmiennych 

J 

tI 

przypominajqce 
inkaskq Bram? Storica, 

pokryte skomplikowanymi 
plaskorzeibami, z zytkami zlota 

migajqcymi niezym mika na pustyni, 
Chtopaki z Cryo bawiq si? naszymi 

zmyslami z iscie mistrzowskq 
precyzjq. Bl?dnik szaleje. Lqdujemy 

na wyspie, ktdra pokryta g?sto 
ptaskorzezbami wyglqda jak 
otwarty sarkofag. Nagle 
"sarkofag" si? otwiera, nasz 
bohater zmienia pozyej? z 
pionowej na horyzontalnq i 

11 najzwyczajniej w snie" 
wchodzi w bram?, gdzie 
otwierajq si? kolejne wrota, 
za ktdrymi kipi juz sobie ocean 
pelen nimf, syrenek (nie jest 
to zdrobnienie od Syreny 104] 

lilt sin I 
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Ocena: 

z mityeznym podwodnym miastem, ktore niezym 
Atlantyda, kusi tajemnicq i nimbem niezwyklosci. 

W "Dreams11 najwi?kszq atrakcjq jest wlasnie 
totalne zaskoczenie, gdy Iqdujemy w zupelnie 
odmiennym srodowisku, majqc do wykonania 
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Powyzej: 
To nie Rodocop, ale jesl 
rfiwnle nlebezpleczny. 

kolejne, szalone zadanie. Jakbyscie si? na 
przyktad czuli, gdyby po wspomnianej scence 
przyszlo Warn wpasc do stalowo-szarego 
labiryntu petnego jakichs maszyn i urzqdzeh, z 
potwonnym Minotaurem na doktadk?? Innym 
razem Duncan pojawia si? nagle w owini?tych 
fluorescencyjnymi, wielokolorowymi pasami 

katakumbach, gdzie scigajq go postacie 
przypominajqce najwi?kszych zabojcdw w Diablo. 
Nagle wpada na faceta trzymajqcego w lapie 
kamer?, cieszqcego si?, ze tak dobrze trafil, 
bo b?dzie mial tadny film z wycieczki. Po 
chwili oglqdamy juz 
wspomniany film 
(czarno-biaiy], ktdry 
sugeruje, ze jego 
tworca przezyf lobotomi?. Taki nieco 
zwichrowany scenariusz przenosi widza w 
klimaty, ktore pachnq Zagubionq 
Autostrada innym razem czulem si? 
natomiast jak na projekcji Pana Kleksa. Szkoda 
jednak, ze lokacje nie zostaly do korica 

dopracowane. Nagminnie zdarza si?, ze sciany 
gubiq tekstury. Niektore pojawiajqce si? 
postacie, jakby nigdy nic chodzq sobie do 
polowy "zanurzone" w kamiennych posadzkach. 
Przeciwnicy po celnym ciosie wylatujq w 
powietrze, gin? i tak juz zostajq zawieszeni 
na nowej orbicie. Nasz bohater moze przez 
przypadek wyjsc poza lokacj? i stac “poza 
wymiarem". Gwarantuj? jednak, ze nie 
jest to efekt specjalny i wyglqda bardzo 
nieciekawie. 
Duncan nie jest utomkiem i zapewne 
wielu osobom skojarzy si? ze 
stawetnym Tong-Po [g?ba, warkocz, 
muskularna klata i styl walki). Nasz 
Bohater stosuje z upodobaniem kilka 
skutecznych technik kick-boxingu 
(lub boksu tajskiegol, ktorymi powala 

Wymagania: Eystrybutor: 
16MB haw, Dan, ips 

DwWIflGS tel.(022) 6422766 

Internet: htlp://www cryo-lnleraclive com 

pomniejszych przeciwnikow. Moze rowniez latac 
(nalezy kontrolowac wskaznik 

many), plywac, biegac, 
skakac... Dla bardziej 
wymagajqcych, silniejszych 

wrogdw ma zestaw zakl?c, 
ktore odnajdujemy w trakcie 

gry (17 rodzajow], 
Wsrod niemal 
trywialnego 

miecza i tuku znajdq si? tu 
takie mite czary jak 
niewidzialnosc, zagarni?cie 
czyjegos ciala (I), 

Dreams to reality to dobra gra, ktora zaskakuje 
swiezym, niewyeksploatowanym pomystem, 
dzi?ki czemu zabawa staje si? naprawd? 
interesujqca. Ciekawe potqczenie przygodowki, 
zr?cznosciowki oraz dynamiczna akcja, nie 
pozwol? nikomu na chwile znudzenia. Wysoki 
poziom graficzny gry, bardzo dobra muzyka w 
formacie audio (mozna odsluchiwac w 
“kompakcie"], to zalety, o ktorych trudno nie 
wspomniec. Gra ma wtasny klimat, za co nalezy 
jej si? dodatkowy plus, bo gier, ktore sq po 
prostu dobre jest wiele. Przy tym wszystkim 
dziwi nieco sporo niedociqgni?c warsztatowych, 
co nieco obniza koncowq ocen?. W kazdym razie 
Dreams to prawdziwe wyzwanie dla 
zwolennikow tego typu gier, ktoremu sprostac 
trudno, a wi?c zabawa nie skonczy si? po dniu 
grania, Gdyby jeszcze tylko scenariusz byl 
nieliniowy, to mielibysmy gwarantowane zaj?cie 
na najblizsze kilka miesi?cy. Na takie czary 
przyjdzie jednak poczekac jeszcze do 
upowszechnienia si? DVD, a wowczas - hulaj 
dusza, piekta nie ma! 

Praducent: 
Cry rj [nleraclivs t rtlsrlisirimcnl 

spowolnienie czasu, tworzenie sobowtora (taki 
holo-Duncan] itd. Poprzez przej?cie czyjegos 
ciala mozemy np. spowodowac bitw? pomi?dzy 
przeciwnikami, zdob?dziemy rowniez na krotki 

czas umiej?tnosci, ktore posiada dana 
postac. Duncan posiada prosty, latwy do 
opanowania schemat ruchow. Jezeli 
mialbym porownywac, to Lara porusza si? 
znacznie lepiej, a zestaw mozliwych 

kombinacji byl tarn o wiele bogatszy. 
Duncan natomiast porusza si? sztywno 

i nie mozna uzywac strafow. Dobrze 
przynajmniej, ze potrafi robic "fiflaki" 
do tylu, chociaz prawd? 
powiedziawszy rzadko udaje si? w 
ten sposob wyjsc poza pole 
razenia przeciwnika. Dodatkowq 
atrakcjq sq chwile, gdy Duncan 

zasiqdzie za sterami pot?znego, mechanicznego 
pajqka czy wyruszy po kolorowej serpentynie 
tuneli stojqc na swoistej deskorolce (bardziej 
snowboardzie). 

Jeszcze dwa slowa o przeciwnikach, Tychze jest 
naprawd? mnostwo, jednak najpowszechniejsze 
b?dq rozbrykane karzelki w wysokich 
czarodziejskich czapkach. To wlasnie one 
najcz?sciej rozmawiajq z Duncanem wykrzykujqc 
swoje dziwne, niekiedy rymowane kwestie, Poza 
tym mozecie bye pewni, ze spotkacie olbrzymiq 
armi? widm, potworow i innego talatajstwa, 
oraz facetow w czarnych garniturach, ktorzy 
lubiq si? naprzykrzac. Osobiscie bardzo 
podobalo mi si?, ze praktyeznie w kazdej lokaeji 
spotykalem jakqs nowq postac. Gra dzi?ki temu 
nabiera rumiencow i staje si? jeszcze bardziej 
gorqca. Odradzam jednak trzaskanie wszystkich 
"jak leci" - to nie ten rodzaj gry! Mozecie tego 
gorzko pozalowac i to z co najmniej kilku 
roznych powodow... 

J 
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□cena: 
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Sztuka niszczenia 
□AD 

Sposrod wszystkicli gier ukazujqcych sis na 

rynku trafiaja sis rfizne okazy. niiektdre 

zachwycajs, inne natomiast od razu pawadujs 

odruchowe nacisniscie przycisku reset. QAD, a 

ktorym ma bye tu mewa, niestely blizszy jest tej 

drugiej kategorii; ca najwyzej plasuje sis w 

stretie nizszej standw srednich. A powody, dla 

ktdrych tak sadzs zaraz przedstawis. 

raezej slalom po polu 
minowym. Po drugie 
przeszkadza obecnodd... 
drugiego najemnika, ktory 
ma... identyezne zadanie 

53 

llitier 03/90 

Yasiu 

jest wi?cej sensu. Wnioski s? wi?c niewesole... 
W QADzie zastosowano trdjwymiarow? grafik?, 
ktora tgdyby nie pikseloza) bylaby calkiem 
niezla. Niestety wszechobecne "kafelki" psuj? w 
miar? dobre wrazenie. Stqd grafik?, ktora jest 
chyba najlepszym elementem gry, nie bytem w 
stanie si? zbyt mocno zachwycad... chociaz tez 
nadmiernie nie narzekalem. Strona dzwi?kowa 
programu stoi na absolutnie przeci?tnym 
poziomie i wladciwie nie ma co o niej pisac. Jest 
- i tyle. W sumie wi?c ogdlna oprawa gry jest 
bardzo przeci?tna; moze si? podobac tylko 

posiadaezom stabszyeh maszyn, u 
ktdrych najnowsze produkcje z 
rewelacyjn? grafik? i dzwi?kiem 
chodz? [ogl?dnie mowi?c) kiepsko 
lub weale. Jakto mowi?: z braku 
laku... 

Na sam koniec zostawitem 
informacj?, ktora moze ewentualnie 
przekonac niektorych do QADa. 
Otoz pilotem konkurencyjnego 
samolotu weale nie musi bye 
komputer. Wykorzystuj?c modem, 
kabelek null-modem lub protokdl 

IPX mozemy pol?czyd si? z innym komputerem, 
na ktorym za sterami zasi?dzie ktos znajomy. 
Dopiero wtedy zaezyna si? prawdziwa zabawa i 
prawdziwa konkureneja, o ktor? chyba chodzito 
autorom. 

Pozostaje mi tylko zyczyb, aby zaden z "setki 
wykr?conych wrogow" - np. "standardowych 
[sic!) aliendw", czy "dyn o samobojezyeh 
sklonnosciach" Ccytaty z pudetka z polsk? 
wersj? programu!) Was nie dopadl. Miejmy tez 
nadziej?, ze po uruchomieniu tej gry nie 
dopadnie Was ch?d zniszczenia komputera. 

o pierwsze, juz pocz?tkowy kontakt 
z gr? jest zdecydowanie 
negatywny: Po w miar? 
bezproblemowej petnej instalacji 
nadszedl czas na uruchomienie, i 
tutaj zacz?[y si? schody. Sugeruj?c 

si? rdznic? czasu, jaki dzieli instalacj? petn? od 
niepelnej, ta druga powinna zajmowac na HDD 
znaeznie wi?cej miejsca, Otdz nie - okazuje si?, 
ze pomi?dzy obydwoma sposobami umieszczenia 
gry w naszym komputerze zachodzi roznica 
zaledwie 10 MB; st?d roznica pr?dkosci 
dogrywania danych zmienia si? z bardzo, bardzo 
powolnego na... bardzo powolne. Szybkosc i 
wygoda uzytkowania nie s? najmocniejszymi 
stronami QAD’a (wyrazam si? tu bardzo 
delikatnie). 

do wykonania!!! Bardzo dziwne jest w tym to, ze 
ten drugi jest na uslugach doktadnie tej samej 
organizaeji co Ty, bo jej szefostwo stwierdzito, 
ze nic tak nie podnosi wydajnosci pracy jak 
konkureneja! Oczywiscie intruza mozna si? 
pozbyd, co zreszt? dose cz?sto jest wskazane - 
tylko gdzie tu logika? Prawd? powiedziawszy za 
pomoc? broni mozna si? tez pozbyd pierwszego 
problemu: nie zostato powiedziane, ze musisz 
uratowac 75 procent stanu pocz?tkowego... 
che che! Tak ze jedli ludzi na terenie dzialania 
jest 16, wystarezy uratowac odmiu, a czterech 
zastrzelic i... po ktopocie - mamy swoje 
"przynajmniej 75 procent11. Wszystko to jest 
wi?c "bardzo logiczne" i "trzyma si? kupy" Cfe!). 
Wypada tylko pogratulowac autorom 
scenariusza inweneji! Aha - trzeba im tez 
podzi?kowac za Obcych, ktorzy rowniez w grze 
si? pojawiaj? [zte przymierze Thrug), dzi?ki 
czemu jest z kirn wajezye; a takze za calkiem 
spor? ilodd roznego rodzaju broni i bonusow. 

Scenariusz scenariuszem, ale wazne jest 
przeciez to, jak gra wyglqda i jak si? w ni? gra; 
w takich nawalankach liezy si? przeciez tylko 
sama rozgrywka i jakosc wykonania. No, tu jest 
juz troch? lepiej, chod nie na tyle, by przymkn?d 
oezy na inne wady. QAD jako strzelanina 
sprawia si? w miar? nieile, Pisz? "w miar?", bo 
jest naprawd? duzo innych [nawet starszyeh) 
gier, w ktdre gra si? lepiej; gier, ktore wygl?daj? 
bardziej atrakcyjnie i w ktdrych scenariuszach 

Ale moze wyjasni?, o co w ogdle chodzi w grze i 
"z czym to si? je". Krdtko mowi?c: sify 
inwazyjne przymierza Thrug trzymaj? w niewoli 
bardzo duzo ludzi i rz?d siodmego kwadrantu 
Galaktyki postanowil zorganizowac dla nich 
pomoc. W tym celu powolano do istnienia 
specjaln? jednostk?. Ale ze fundusze 
sworzonego odzialu nie pozwalaj? na wysytanie 
wtasnych statkow, jego dowddztwo stwierdzito, 
ze lepiej b?dzie zatrudnic najemnikow. I wlasnie 
takim najemnikiem jestes Ty, drogi graezu. 
Poruszaj?c si? malym samolotem musisz 
znajdowad specjalne gondole, w ktdrych 
b?dziesz transportowat uratowanych. Aby 
otrzymad zaptat?, musisz ocalid przynajmniej 
siedemdziesiqt pi?c procent ludzi, co czasami 
moze bye problematyczne. Po pierwsze dlatego, 
ze do gondoli miesci si? jednorazowo tylko 
osiem osdb, podezas gdy na calej planszy moze 
ich byd kilkadziesi?t, zas kolejne "kursy11 nie 
przypominaj? jazdy autobusem miejskim, a 
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0 jeden most za daleko 
Close Combat: A Bridge Too Fan_ 

Wiele lal temu, gdy zactiwycalem sic Diung 2, me 
wiedziatem jeszcze, ze ogladam wtasnle "matke" 
tych wszyslkich i niezmiernie licznych gier, ktdre 
okreslamy dzis mianem RTS. Nie uswiadamialem 
sobie lez, gdy jakis rok temu bylem pod wielkim 
wrazeniem Close Combat, ze oto staje sip 
dwiadkiem poczqlko nowej odmiany gier 
strategicznych, klora dorobila sip wlasnego 
okreslenia - RTW: Real Time War-Game. 

Mac abra Cym rozni si? RTS od RTW? Otoz 
zasadnlczo tym, ze RTW jest po 
prostu "zwykltf grq strategic^, 
tyle feylfco, ze rozgryyvanq w czasie 
rzeczywistym i posiadajqcq 
odpowiednio w tym celu 

zmodyfikowane zesady i febul?, Olatego tez RTW 
jest znaczme blizszy Wssycznej strategii niz 
jekiernukolwiek, nawet 86g vwie jek 
skomplikowanemu i rozbudowanemu, RTSowi. 
Grajqc w RTW wym?czycie swoje szare komorki 
do granic mozliwosci, zas zwyci?stwo na pewno 
nie b?dzte wynikiem odpowiednio szybkiega 

manipulowania myszkq po mapie. Przykladem 
gier z kanonu RTW sq wspomniany juz Close 
Combat, Myth, Gettysburg Sida Meiera i 
tnajnowsza propozycja) sequekClose Combat o 
podtytule: A Bridge Too Far (czyli "0 jeden most 
za daleko"]. Jak pami?tajq wszyscy fanatycy 
CC, akcja pierwszej cz?Sci odbywala si? podczas 
inwazji w Normandii. Miejscem akcji sequela 
jest natomiast Holandia, gdzie rozegrala si? 
tylez slynna, co nieudana operacja Market- 
Garden. 

Mowiqc w skrocie: alianci wykonali gigantyczny 
desant spadochronowy, ktorego celem bylo 
uchwycenie (i utrzymanie do czasu nadejscia 
gtdwnych sil) mostow na Renie, w rejonie 
Arnhem, Nijmegen i Grave. Nadciqgajqce wojska 
sprzymierzonych mialy dzi?ki temu wykonac 
blyskawiczne uderzenie w kierunku Zagl?bia 
Ruhry, by odciqc Niemcow od ich najwi?kszego 
zagl?bia przemyslowego. Mozna zakladad, ze 
gdyby zadanie zostalo wykonane, to II wojna 
swiatowa zakonczylaby si? jeszcze w 1944 
roku. Niestety, operacja, mimo heroicznego 
wysilku tysi?cy spadochroniarzy (w tym 
polskich), zakodczyla si? fiaskiem... 

Teraz kilka stow dla tych, ktorzy przegapili jakod 
Close Combat i nie bardzo "czujq bluesa". Moi 
mili stratedzy - przywykliscie juz do tego, ze 
ruchem palca na myszce przesuwacie cate 
fronty i dywizje pancerne o dziesiqtki 
kifometrdw, a siedzqc sobie wygodnie w fotelu, 
obserwujecie tylko wyniki Waszych decyzji. I 
fakt, ze zdobyliscie miasto X, kosztem utracenia 
30% stanu milionowej armii, nie robi na Was 
wi?kszego wrazenia. "Coz, taka jest wajna" - 
powiecie beztrosko, podobnie jak przed Wami 
dziesiqtki "inkrustowanych" medalami 
generatow i marszalkow. Nie interesuje Was, co 
czujq ludzie, ktorych Was rozkaz rzucil w sam 

Powyzej: 
JilvM^nrmlsjlik 
leilBiImfefilMnrfflrw 
etMutfemte 
napfiwtnHremiiliw&tcl 

tflitlli* 

Po lewej: 
Bdl spolkanlowy! My, lake 
ludzie wlvoznl, 
slawiamynaNiemcdw... 

srodek piekta, nie widzicie poszarpanych przez 
szrapnele trupow, a w waszych uszach brzmi co 
najwyzej dziarska muzyka marszowa, a nie wycie 
rannych czy palonych zyweem iudzi, Ale wlasnie 
dla Was obie gry z serii Close Combat mogq bye 
dose wstrzqsajqcq lekcjq na temat "jak 
naprawd? wyglqda wojna1'. Gdy zobaezyeie jak 
piechota rzucona frontalnie na okopanego 
wroga masakrowana jest zmasowanym ogniem 
dzial i ckm-ow, gdy uslyszycie, jak zolnierze 
wrzeszczq z bdlu i rozpaezy; gdy ujrzycie 
poskr?cane ciala w katuzach krwi i plonqce 
wraki czolgow w wianuszku cial polegtej zalogi, 
mysl?, ze nast?pnym razem dwa razy 
pomyslicie, zanim znow wydacie podobnie 
bezsensowny rozkaz... Ponadto dzi?ki temu 
poznacie urok bezposredniego dowodzenia; ci, 
ktorzy przesuwajq setki czotgdw jak pionki na 
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planszy zapewne b?dq nieco zaszokowani, ze 
mozna wygrac bitw? dzi^ki... jednemu lekkiemu 
czotgowi czy ustawionemu "z glowq” stanowisku 
karabinu maszynowego. I dlatego (choc nie tylko 
dlatego) gorqco polecam Warn gry z serii CC. 

W A Bridge Too Far mozemy kontrolowac tak 
sily aliantow, jak i Niemcdw, majqc do wyboru 
misje dwiczebne, pojedyneze scenariusze, 
"operations” (czyii cos jakby cykl kolejnych 
scenariuszy, nie dajqcy jednak takich mozliwosci 
jak kampania], no i nielinearne kampanie - tarn 
znajdziecie zardwno peinq wersj? operaeji 
Market-Garden (czad! ale trzeba miec mas? 
czasul, jak i jej poszczegolne "sktadowe". Misji 
Cppjedynczych) jest, prawd? powiedzfawszy, nie 
zb duzo - ale poniewaz w GC2 wbudowano ich 

"Ponizej: 
Sliela zrzuto polskich 
spadochronlarzy. Widoczne 
Dorzocone spadoclirony J 
amerykalbskl szvbowlec 
transporlowy... oraz komllet 
powllalsydli naszycb 
ebtapakdw. Ksrcze, nie 
itzImsiKC lot lei podnily 
wledna sirooel 

edytor, to nie wqtpi?, ze ich ilosc, dost?pna 
chocby w Internecie, wkrdtce ulegnie 
znaeznemu zwi?kszeniu. Dodatkowq atrakcjq 
jest mozliwodc gry w siecL 

Czym - na pierwszy rzut oka - rozni si? 
najnowszy CC od swego poprzednika? Otoz 
przede wszystkim widac znaezq popraw? grafiki. 
Pierwsza cz?sc byla taka dodc "surowa”, co 
mialo nawet swoj urok. Dwojka zachwyca 
natomiast paletq barw (true-color) i jakosciq 
wykonania terenu (bazujqcego ponoc na 
zdj?ciach lotniczych prawdziwych okolic Arnhem 
z czasow II wojny). Gra dost?pna jest w 
rozdzielczodciach 800x600 i 1024x728. Byfem 
przekonany, ze ta druga jest bardziej "na pokaz" 
niz do rzeczywistego wykorzystania, ale okazuje 
si?, ze wcale nie. Jedli tylko Wasze maszynki 
wyrobiq si? z uzyskaniem takiej jakosci obrazu - 
polecam. Dzi?ki dobrze dobranej palecie barw 
jednostki obu stron nie wtapiajq si? juz w tlo, 
co byto czasem nieco irytujqce w pierwszej 
cz?dci. Zniknql tez mocno "szarpany" scrolling 
ekranu, ktory rowniez utrudnial zabaw? z 
pierwszym Close Combat. 
Drugie spojrzenie ujawnia par? innych 

niespodzianek: budynki majq zrdznicowanq 
wysokosc, dzi?ki czemu mozna teraz 
(umieszczajqc np. snajpera czy ckm na najwyzej 
budowli w okolicy) latwo kontrolowad pole bitwy 
i niespodziewanie razic wroga. Przybylo 
jednostek (jest ich okolo 130!), a na ich 
wyposazeniu pojawily si? m.in. miotaeze ognia, 
ktore sq broniq rownie widowiskovyq, co 
skuteeznq (choc zw?glone trypy robiq nieco 
makabryezne wraienie). Pojawilo si? sporo 
nowych transporterow opancerzonych (w tym 
wyposazonych w mozdzierze i miotaeze ognia), 
zad wybor czolgdw dorownuje chyba nawet 
temu w SteehPanthers (m.in. Jagdtiger, kilka 
wersji Shermandw i Firefly). Mozliwe jest 
wysadzanie mostow (!), czy dostarezanie 
uzupelnien. Znikn?la tez bez sladu, jak rosa na 
rozgrzanej blasze, najwi?ksza moim zdaniem 
wada CC - limitowany czas walki. Wkurzalo mnie 
straszliwie, ze gra konezy si? w momencie, gdy 
wtasnie docieram do pdl kluczowych, zas rozbity 
w drobny mak wrog praktyeznie nie istnieje - po 
czym okazuje si?, ze... przegralem bitw?, bo 
braklo mi tych kilkunastu koncowych sekund! 
Teraz jest inaezej - owszem, gra moze si? nagle 
skodezyd, ale tylko wtedy, gdy jedna ze stron 
ulegla calkowitej zagladzie lub wszyscy zolnierze 
sq niezdolni do walki. Ale najcz?dciej gra konezy 
si? wtedy, gdy obie ze stron zgadzajq si? na 
zawieszenie ognia (tzn. grajqc z komputerem my 
wysuwamy propozyej?, a wrdg moze si? zgodzic 
lub nie - najcz?sciej si? zgadza). Ba, w czasie 
ustalonego czasu zawieszenia broni, od godziny 
po noc, uzupelniamy straty, amunicj? itp. 

Podobnie jak w pierwszej cz?sci gry, kazdy 
zolnierz posiada szczegdlowq charakterystyk?, 
ktdra ulega modyfikaeji po kazdej walce 

(zdolnosci dowodeze, odpornosc psychiczna 
itp.). Ma to ogromne znaeznie, poniewaz w 
czasie walki bardzo istotny jest tzw. "czynnik 
ludzki" - zolnierz ma prawo si? bad, gdy jest pod 
ci?zkim obstrzalem, spanikowac w obliczu 
nacierajqcego wroga, uciec z pola walki (na 
chwil? lub do konca bitwy - zalezy to min. 
wtadnie od jego parametrow). Ale zdarza si? 
tez, ze niektdrzy dokonujq wfasnie wtedy 
prawdziwie bohaterskich czyndw; sq tacy, co 
wpadajq nawet w "berserkerski" szal i biada 
temu, kto nawinie si? im pod r?ce - nawet jesli 
nie majq juz amunieji, w ruch idq bagnety! To 
bardzo ciekawe rozwiqzanie znaeznie zwi?ksza 
realizm zabawy! 

Skoro juz o zotnierzach mowa, to w menu 
sterujqcym (mozna sterowac myszkq, choc ja 
gorqco polecam skroty klawiaturowe), dotozono 
nowq opcj? "sneak", czyii czolganie. W tym 
trybie zolnierze poruszajq si? ekstremalnie 
woino, ale jednoczesnie sq lepiej chronieni przed 
ogniem wroga. Przed ogniem chroniq ich tez 
oczywiscie rozmaite przeszkody naturalne, a 
takze uksztaltowanie terenu oraz dzialania 
podj?te przez graeza (zaslona dymna, 
"przyduszenie" wroga zmasowanym ostrzalem, 
podezas gdy grupa szturmowa z miotaezem 
ognia pelznie pod stanowisko wroga.,. cool!). 
Wroga mozna brad do niewoli, a jenedw - odbic! 

Duzo dobrego musz? powiedzied o Al wroga. 
Nawet na poziomie "rekrut" nie jest latwo z nim 
wygrad. Komputer przede wszystkim doskonale 
rozmieszcza stanowiska ckm-dw, tak ze 
(zgodnie z wszelakimi kanonami sztuki wojennej) 
zwykle dostajemy si? w krzyzowy ogien ze 
skrzydel (o ile jestesmy na tyle glupi, by 
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atakowad fnontalnie) i m do perfekcji 
opsnpwane wspdtdzialanie pieahoty x czolgami: 
piechots "ciydc? drog? czolgom, efiminujqc 
go^ci z bazonkami czy panzerfausterni, czolgi 
zbi. trzymajqc si? na bezpieczny dystans, 
ogniem dzial rozwalaj? stanowiska ckm-dw i 
inns punkty aporu, ktdre zBgrazejq piechocie. 
Takiej kombinacji nie jest la two si? 
przectwstawid. szczegblnie gdy gramy w 
misjach, w ktdrych spadochroniarie, prswie 
pozbawieni broni przeciwpancernej, muszq 
wytrzymad zeriekle kontrataki Niemcdw, Tym 
wiqksza wi?c rsdo£6 i pdmy^nie 
przeprowadzanej mfsji... 
0 d£wi?ku powiem tyle tylko, ie [podobnie jak w 

pierwszej cz?£ci) jest wprost perfekcyjny i 
idealnie oddaje klimat pola walki. Zalecam mocne 
rozkr?cenie kolumn! Szkoda jeno, ze tak niewiele 
jest tam muzyki (ale gdy tylko si? pojawia, to 
jest w porzqdkul. CaloSci dopelnis spore iio£d 
dokumentalnych sekwencji filmowych (mozna je 
obejrzed bez koniecznoici grania w CC - sq w 
odpowiednim katalogu na CD). 

Powyiej: 
ByT ik1„ I lie ma noils. 

imm\\ 

Czyzby wi?c gra bez wad? No, nie 
powiedzialbym. Takich gier nie ma! Przede 
wszystkim praktycznie nieobecne jest lotnictwo 
i to po obu stronach. OK, w operacji Market- 
Garden lotnictwo (poza dostarczeniem 
spadochroniarzy) odegralo raczej marginalnq 
rol?, ale jego cafkowita nieobecnoSb jest pewnq 
przesadq Ibyfo to jeszcze dokuczliwsze w 
pierwszej cz?sci gry). Po drugie jako PPP 
(Pmwdziwy Polski Patricia ■ tylko bez skojflrzeri 
z innym typem "prawdziwego Polakal hotel? 
nieco nad potraktowaniem naszych zolnierzy. 
Raz, ze sq to "zoknierze" ( "zolnterzy" 
przelknqlbym bez problem^]. Dwa, ze niektdre 

icb nazwiska brzmiq dosd dziwacznie, 
nswet biorqc poprawk? na tradycyjne 
dla Anglosasdw przekrqcanie 
slowianskich nazwisk i brak 
odpowiednich liter w alfabecie (za to 
inne brzmiq nader znajomo: np. 
Kosciuszko!). Cz?sd zas nazwisk pasuje 
raczej do Rosjan (typu Niestierenko, 
Pugaczow itp.]. Po trzecie, nie 
wiedziatem, iz Polacy... mowiq tylko po 
angielsku! Nie wierz?, ze na CD braklo 
miejsca na par? sampli polskich komend 
wojskowych i innych soczystych 
odzywek, popularnych podczas walki 
(che che) - po prostu ktod w i: 
Microsofcie musiat powiedzied "eee, co 
si? b?dziemy przejmowad jakimis 
Polaczkami, niech mowiq po naszemu". 
Nieco uraza to mojq narodowq dum?. 
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A na koniec naszla mnie taka refleksja, ze choc 
w drugiej cz?dci CC jest duzo zmienione, 
rozbudowane itp., to jednak ooty czas miatern 
wrazenie. ie mimo wszystko oglqdam jaldd 
”expansion disk" do pierwazej cz?dci, a nie je) 
sequel Cod |ak z X-COM 1 i 2 - gry niby 
odr?bnet ale widak ze dwdjka powstala gtflwnie 
po to, by zdyskontowa^ powodzenie pierwszej 
cz?dcL. Jednak mimd tych uwag krytycznych* 
uwoiam, ze Close Combat: A Bridge Too Far 
jest grq jak najbardziej wartq polacenra. I 
zapami?t0tcie ten sknit: RTW, Werto! 

-a£i p> 
Producent: 

Ganie^MlCtosoll j 

Wymagania: 
P-W,16MBmCDx2, 

■' Wintfjjvvs %, Varta rm^c/fta 

Internet: hifp://www.micn 

Dystrybutor: 
Microsuft PolsJ«3 
mm) G 

Dsofl.com/games/ 
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Imperator na wieki 
Age of Empires 

iMMite£: I * mim W,88I,VBI Pan,80llle *•( naJwsinfeJszB mlejsce mm tak naprawdg dwle gry: 
ary. kontynuacja epopei cywilizacyjnej autorstwa Sida Meiera, czyli Cywilizacja 2 mi nfezapamniany 

Warcraft 2. Na zabawp i abydwama pnadukcjaml podmipcilem mndstwo czasu, nie wspaminaJac juz o 
nfeppzespanych aacach, kltre sppdzitem szarpiqc sip i ich wozednlelszyml, nie mnlej wciqgajqcyml 
wersjami. 

Inquisitor 

dqzy (giera przypomina mi jeszcze inny, 
obarczony dtugq brodq i trqcqcy myszkq 
przeboj, a mianowicie przeslawnq 
Megalomania). Tak na marginesie dodam, ze 
porownanie AoE do Cywilizacji ma tez i inne 
podstawy: wspolprojektantem gry jest Bruce 

ywilka" oczarowaia mnie 
mozliwosciq zbudowania "od 
fundamentow” skomplikowanego 
organizmu, ktory wyglqda i 
funkcjonuje jak rzeczywiste 
padstwo. Oczywidcie to 

funkcjonowanie sprowadza si? jedynie do 
ogolnych, najbardziej podstawowych zatozeri, ale 
chyba kazdy przyzna, ze wielosc czynnikow, 
ktore uwzgl?dniono w grze, plus niesamowita 
grywalnosc, to w rzeczy same] mieszanka 
prawdziwie wybuchowa. Warcraft dla odmiany 
oferuje graczowi pot?znq dawk? wojaczki 
ubranej w atrakcyjnq wizualnie opraw?. Nie ma 
tu zbyt wiele "roboty", jest za to czysta wojna 
(bardzo oryginalna filozofia mi?sa armatniego), 
ktora moze nie osiqga wyzyn strategic ale 

swojq). Age of Empires jest 
raczej kuzynem Warcrafta, 
do Cywilizacji duzo mu 
jeszcze brakuje, 
Skojarzenie z dzietem 
Sida Meiera 
wywoluje przede 
wszystkim fabula: 
podrdz pop rzez epoki, w 
trakcie ktdrych nasis cywilizacja 
rozwija si? i rosnie w sil?. Mamy tu 

jednak do czynienia 
jedynie z czterema 

epokami, ktdrych 
rozwdj ogranicza si? 
ponadto tylko do 
konstruowania coraz 
bardziej zabojczych 
wojsk (chociaz 
znajdziecie tu m.in. 
znanq z "Cywilki" 

Irygacj?, ktora w Age 
of Empires podnosi produkcj? na 

farmach o 75 punktowh W 
Cywilizacji chodzilo przede 

wszystkim o rozwoj, walk? mozna 
byfo traktowac jako wqtek poboczny. 
W Age of Empires walka to cel i 
zywiot gry - to na niq wszystko jest 

ukierunkowane i do niej 

Shelly, ktory pracowat przy 
Railroad Tycon i 

Civilization wtasnie. 
Skojarzenie w 
Warcraftem wzi?lo 

si? stqd, ze 
pierwsze co 

zobaczylem po 
uruchomiemu AoE, to 

niezepomni&ne menu z listq 
surowcow, przedstawione po prostu 

identycznie. Rowniez sam charakter 
wydobycia, jego forma, jest taka sama 
[powolujemy do zycia mas? "chtopstwa", ktdre 
zajmuje si? wydobyciem ztota, skal, drewna i 
zdobywaniem zywnosci). Niemal identyczny jest 
rowniez panel umozliwiajqcy rozwdj cywilizacji. 
Kolejne budowle i jednostki powstajq po 

Jednak juz na wst?pie musz? ostudzid 
rozgrzane glowy (przede 
wszystkim 

pozwala za to zobaczyc i samodzielnie 
zaaranzowac niesamowity bitewny chaos, w 
ktorym miecze p?kajq jak zapafki, trup dciele si? 
g?sto, a odbiorca (czytaj dowodca) poci si? z 
wrazenia przed 
monitorem. 
Gdyby tak 
potqczyc 
obydwie 
wspomniane 
kultowe gry, powstalby 
chyba koktajl Molotowa, 
ktory kazdego fana gatunku 
podpalilby jak wysuszone 
prochno. No wi?c, jezeli mam 
bye szczery, to uwazam, ze taki 
wtasnie koktajl oferuje nam Age of 
Empires. 

NumerM 



Po lewej: 
Glera poprzetykana jest 
tadnlulkiml, na oslro 
przyprawionymi anlmaciami. 
Fowinny Warn sie podobad. 

• przemyslana scenariusze 
• edylor do gry 
• dobra muzyka 

Minusy: 

• za krolka!!! 

Ocena: 

Hu me r 13/M 

klikni?ciu na ich ikon?, podobnie w wypadku 
upgrade. Wtasciwie gra sktada si? z calej gamy 
elementow, ktore gdzies juz kiedys widzielidmy. 

starozytnych cywilizacji, z ktorych 
kazda charakteryzuje si? 
specyficznymi zaletami 
[np. greccy hoplici 
oraz ich statki 
wojenne s? o 
30% szybsze od 
analogicznych 
jednostek innych ras, 
z kolei Sumeryjczycy 
produkujq dwa razy wi?cej 
zywnosci z farm itd.). Cele 
poszczegolnych scenariuszy oraz sposdb ich 
realizacji s? specyficzne dla kazdej misji. 
Standardowo mozemy wybrac pojedynczq gr? 
(40 misji) lub 

kampani?. W zaleznosci od dokonanego 
wyboru, b?dziemy mogli rowniez samodzielnie 
okreslid wlasnosci rozgrywanej gry. Wybierzemy 
jeden z pi?ciu poziomdw trudnosci, zdecydujemy 
si? na okreslon? wielkosd mapy i rodzaj terenu 
(np. kilka wysp lub jeden wielki "land")p 
okreslimy ilosd dost?pnych surowcow, epok?, w 
ktorej rozpoczynamy gr? czy warunki 
zwyci?stwa, 

W grze dost?pne s? cztery 
kampanie, na kazdq sktada 

si? osiem misji, 
Scenariusze rozegrajq 
si? w Egipcie, Grecji, 

Babilonie. Czwarta 
kampania polegata b?dzie na 

stworzeniu Imperium 
Yamato. Zanim 
rozpoczmecie gr?, 
pojawi si? bardzo 

dobrze zaprojektowana 
mapa misji, jak rowniez 
lokalizacja historyczna 
zdarzenia oraz rozpisane 
story danego scenariusza. 
Poniewaz Age of Empires 
przewidziana zostata jako 
gra multiplayerowa, 
znajdziecie tu mndstwo 

opcji umozliwiajgcych gr? 
dla kilku osob. 

DeathMatch Cktory 
mozemy takze 
rozegrad jako 

'Single'1) poprzez 

odpowiedni zapas surowcow, 
ktorymi dysponuje kazdy z 

graczy (po 20 tys. 
jedzonka, drzewek i 

kamyczkow oraz 
10 tysi?cy 
ztotych monet) 
pozwala na 

znacznie bardziej 
dynamiczn? gr?. Wspomn? 

przy okazji o warunkach 
zwyci?stwa, Tak jak w Cywilizacji, 

mozemy wybudowac "cud", ktdry pochtania co 
prawda wszelkie surowce w zastraszaj?cym 
tempie, jezeli jednak zostanie wybudowany 
przed rokiem 2000, automatycznie przynosi 
catkowite i zdecydowane zwyci?stwo. Mozemy 
rowniez zebrac wszystkie artefakty (ktorych 
jest pi?c) albo opanowac starozytne, mistyczne 
kr?gi (ruiny), co takze gwarantuje wygrang. 
Oczywiscie zawsze pozostaje wariant, w ktorym 
wykanczamy wszystko co zyje, wzgl?dnie 
okreslon? cywilizacj?. Mozna rowniez zagrac ze 
stoperem w r?ku lub wybrac wariant, w ktorym 
wygrywa najbogatszy w danej kategorii. W 
trybie multiplayer mozliwa jest takze gra 
kooperatywna, czyli popularne "huzia na Jozia" 
albo, jak kto woli, "sila zlego na jednego", Dla 
zainteresowanych podaj? dost?pne mozliwosci: 
IPX, TCP/IP, modem "serial11 (czyli dwa 
komputerki bez modemow, za to z kabelkiem). 
Age of Empires toczyc si? b?dzie rowniez w 
specjalnej Strefie Gry Microsoftu (Microsoft 
Internet Gaming Zone). 

W pierwszej Cywilizacji nieraz do tez rozbawialy 
mnie teksty "dyplomatdw". Dyplomacja nieobca 
jest i Age of Empires, Nie b?dziemy juz jednak 
dyskutowac, lecz jedynie wybierac z listy 
dynamicznie rozwijajqce si? cywilizacje, z 
ktorymi chcielibysmy zawrzec sojusz, vtfzgl?dnie 
stac si? w stosunku do nich neutralni. 
Oczywiscie taka przyjemnosc kosztuje, ale 
mamy przynajmniej gwarancj?, ze w 

Bye moze to, co napisatem powyzej powinno byd 
powaznym zarzutem skierowanym do twdreow 
gry, jednak pomimo pewnej wtornodci AoE nie 
czuj? si? wcale rozczarowany. Dzieje si? tak 
przede wszystkim dlatego, ze grafieznie gra po 
prostu powala z nog, Jakis czas temu gralem 
we wspomaganego akceleratorem grafiki 
Mytha. Jezeli mam bye szczery, to grafieznie 
Age of Empires bije produkt Bungie na gtow?. 
Postacie w grze naprawd? chodzg, a nie 
stawiaj? klockowate kroki, jakby nie mialy 
stawbw w kolanach, wzgl?dnie udawaty 
pingwiny. Wyraznie widac rbznic? w poruszaniu 
si? opancerzonego Centuriona i lekko odzianego 
tueznika - jest ono prawie 
doskonale, jesli chodzi o jego 

naturalnosc, i daj? glow?, ze gdyby zamiast 
animowanych postaci po ekranie lazili prawdziwi 
wojacy, nie zauwazylibyscie roznicy. Kiedy stajq 
naprzeciw siebie wrogie wojska ztozone ze sloni 
bojowych, rydwandw, kawalerii i licznych 
oddziatow piechoty (mniejsza o realnosc 
historyezn?), widoezki s? po prostu 
wymiatajqce. Dodajqc do tego znakomicie 
wykonane sekweneje smierci kazdego rodzaju 
wojownikow (wszystko 
to oczywiscie w 
ogtuszajqcym huku 
bitewnym), to po prostu az 
chce si? chwycic wystuzony 
noz do papieru i wkroczyc 
pomi?dzy walczqcych. 

Zapewne wi?kszodc 
Czytelnikow przekonata si? 
juz na wtasne oezy, o 
czym mdwi?, serwujqc 
sobie umieszczone na plytee 
demko. Jezeli nie, to spiesz? 
poinformowad, co wtasciwie 
zaoferowano nam w nowej grze 
sygnowanej przez Microsoft. 

Age of Empires jest strategic 
czasu rzeczywistego, w ktorej 
przenosimy si? 12 tysi?cy lat 
wstecz (do epoki kamienia) i 
stajemy na czele malego 
plemienia, ktore musimy 
rozwinqd w pot?zne imperium. 
Do wyboru mamy jednq z 12 
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W Age of Empires dostqpnych jest dwadziescia 
osiem odmiennych wojsk (wlqczajqc w to 
kaptanow, ktorzy "dzialajq" w identyczny sposob 
jak magowie w Warcrafcie 2] oraz piqc statkow 
wojennych, Czqsc ze wspomnianych oddziatow 
jest upgradem. Flota to rowniez szesc statkow 
wykorzystywanych do polowow, handlu i 
transports Oczywiscie, aby powstaty okreslone 
oddziafy wojska, nalezy najpierw wybudowac 
budynki [np. po wybudowaniu Akademii mozemy 
ksztalcic hoplitow, ktorych w kolejnej epoce 
bqdzie mozna zamienic - upgrade - na falangq), 
Kazda cywilizacja ma odmienne miasto, takjak 
w Heroes of Might and Magic 2, gdzie nawet 
jego wyglqd zalezaf od tego, czy bytes Rycerzem 
czy Nekromantq. Nie bqdq pisat juz o tym, ze 
budowle sq swietnie zaprojektowane, bo to po 
prostu widac na ilustracjach, ktore towarzyszq 
tekstowi. Potwierdzajq one jedynie po raz 
kolejny wysoki poziom graficzny projektu. co jest 
w moim przekonaniu gwozdziem do trumny 
wszelkich kontestatorow gry. 

Age of Empires spetnifa moje oczekiwania. Gra 
okazata siq naprawdq czadowa, co potwierdzajq 
podparte zapalkami oczka. Swietna grafika, 

dobre misje, mila dla ucha muzyka i sample. Jak 
dla mnie gierka byta jednak trochq za krotka, ale 
trudno mowic w tym momencie o jakims 
niedociqgniqciu. Zapewne czqsc czytelnikow 
bqdzie miata zastrzezenia do ograniczenia ilosci 
jednostek, ale, jak juz wspomniatem, skonczyty 
siq czasy Armii Mtotkow, ktorymi walimy po 
gtowie mniej licznego, znaczy siq - gtupszego, 
przeciwnika. Dopracowany, rzetelny produkt na 
pewno wart jest Waszego czasu, a czyms takim 
jest wlasnie Age of Empires. 

-rlL 
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Prcducsnt: 
Microsoft 

Wymagania: Dyslrybutor; 
P-30, Microsoft Polska 

ss IOM022J 6^66924 

met: Nttp //IMiirijcmpfti com/yamcs/ 

dose istotnych szczegolach, ktore 
jeszcze bardziej dodajq jej 

smaku. Kazda ze 
wspomnianych 

dwunastu cywilizacji 
ma nieco inne 
jednostki wojskowe. 

Co prawda 
jednostki o 
takim samym 

statusie bqdq 
jednakowe, jednak nie 

wszystkie cywilizacje rozwinq 
siq w jednakowy sposob, co oczywiscie 

Warto podkreslic, ze prostota obstugi nie 
oznaeza w tym przypadku miernego efektu 
pracy. Edytor umozliwia samodzielne zrobienie w 
petni grywalnego, spojnego scenariusza, ktory 
niewiele lub wcale ustqpuje oryginalnemu. 
Oczywiscie zgrabne wykonanie misji bqdzie 
wymagalo trochq wprawy i czasu, jezeli jednak 
siq nie zniechqcicie, szybko osiqgniecie 
naprawdq niezle efekty (i bqdziecie mogli 
wymieniac siq pozniej misjami z kumplami). Co 
najwazniejsze, aby zaczqc samodzielnie 
"edytowac", nie musimy dokupowac specjalnej-^ 
pfytki (bardzo powszechna ostatnio praktyka) - 
edytor mamy od razu, na plytee z grq. 
Jak juz wspomniatem, giera wyglqda po prostu 
czadowo. I\lie dopowiedziatem jednak o kilku 

prowadzi do tego, ze bqdq posiadaty 
nieco odmienne sity wojskowe. Grecy 
wycwiczq w epoce zelaza Falangq i 
Centurionow (Grecy - centurionow?! 
Hmmm... Mac Abra), zupetnie 
niedostqpne sity dla Egipcjan. Jednak 
Egipcjanie posiadac bqdq slonie wojenne i 
tueznikow na stoniach (bardzo silne 
jednostki), o ktorych Grecy mogq jedynie 
pomarzye. Podobne zaleznosci oraz 
atrybuty cywilizacji (czyli jakas przewaga 
w dowolnej kategorii poszczegolnych 
"kultur") wprowadzajq spore 
zroznicowanie, pomimo niewielkiej w 
sumie roznorodnosci i ilosci wszystkich 
jednostek. Trochq zirytowato mnie ograniczenie 
liezby mozfiwych do wyprodukowania jednostek 
(50), jednak okazalo siq, ze nie jest to az taki 
zfy pomysl. Po prostu zamiast wybijad tony 
kolejnych zotnierzy i tabuny kawalerii, musimy 
zajqc siq strategiq. Mamy ograniezonq ilosc 
wojska, a wiqc bardzo wazne staje siq wtasciwe 
'dobranie go pod wzglqdem mobilnosci, sity 
ognia, celnosci (kazdq jednostkq wojskowq 
charakteryzujq cztery parametry), natomiast 
ataki i obronq nalezy naprawdq dobrze 
zaplanowac, 

f \ ^ O 
'x.M.-r -% ifl 

Specjalnym 
bonusem, o ktorym 
trudno nie 
wspomniec, jest 
edytor gry. Umozliwia on 
kompletne wykonanie zarowno 
kampanii, jak i rozgrywek pojedynezyeh. 

poczqtkowym, najtrudniejszym 
etapie rozgrywki, przeciwnicy 
nie wyniosq nas na 
nabijanych kolcami 
maczugach poza swiat 
zywych. 
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Miasto katow prostych 
Grand Theft Auto___| 

chwil. 01 kej - teraz smialym krokiem wpadamy 
na jezdni?. Jadqce samochody niemalze zawsze 
zdqzq wyhamowac. Tak na marginesie - w czasie 
raojej kariery rozjechano mnie zaledwie dwa razy 
- raz wpakowatem si? pod taksdwk?, drugi raz - 
pod "wyjqcy" ambulans... Dlatego tez bez 

wpfczwmlpaszamfn 
laiapia- 

Po prawej: 
PfzeJmuJe to auto w Imlenlu 
bezprawia. 

nabzwyctajae votumzaulania - bw. "wolnq 
Wkf, by skulecznie i - co nie mniej mine ■ 

szelpolicji zmmajm wlasnla wnaszq sin... 
■ Dawaj mikroton, okularniku! No, teraz mowi 
szelpolicji-wojna dopiero sipzaczyoa! 
Slyszycie goidy?! Dopiero zaczyoa! I strzezcie sip 
- bgdzieoiy strzelaC bez oprzedzeoia!..." 

Po prawej: 
Cossworth - 
prawdopododnle nalszybsza 
tura w mie^cie. 

Gem.ini Tak. tak tfrogi czytelniku r zarazem - 
zapewne - graczu. Liberty City 
Eteren akcji giery Grand Theft 
Auto) bez przesady nazwad mozna 
rajem dla przest?pcdw. Bo 
wyobraz sobie tylko: oto trawiony 

rakiem wewn?trznego rozkladu moloch. 
Normalni - eee - znaczy, chciafem powiedziec: 
uczciwi obywatele na ulicach czujq si? - bez 
odrobiny przesady - jakby mieli przyszyte na 
plecach tarcze strzelnicze. Uktad autostrad i 
powiqzanych z nimi ulic to prawdziwa paj?cza 
siec. Ci?zko si? z niej wyrwac... No i przed tym 
wszystkim stoimy sobie my - "wesolutka 
kompania giercownikow” - i mamy za zadanie... 

Aaaa - tu was mam - wcale nie przywracanie 
porzqdku! Od tego jest G-Police. My wr?cz 
musimy pogt?bic chaos! A wszystko po to. by 
bylo jak najlatwiej si? nachapac! Zdrowe 
podejscie - nieprawdaz?! No... nie do korica! Ale 
zawsze! 

A teraz konkrety, LC jest niestety tylko 
'‘dwuwymiarowo-trbjwymiarowe”. Okreslenie to 
najwtasciwiej oddaje sposdb rzutowania obszaru 
gry: z perspektywy - hmm - cos jak z lotu 
ptaka. A teraz bardziej konkretne konkrety - 
naszq karier? rozpoczynamy od wyboru osoby, 
w ktorq zamierzamy si? wcielic. Do dyspozyji 
mamy niewielkq gromadk? zbtqkanych duszyczek 
- nowicjuszy w trudnym ztodziejskim fachu. Tu 
nie ma si? co zastanawiac - to. czy wybierzemy 
ognistq brunetk? (z wielkimi z?bami). 
mrocznego czarnego. spoconego spaslaka, czy - 
mmm - cudownq blondynk? - jest doprawdy 
nieistotne! Nie ma to bowiem nijakiego wplywu 
na sam? gr?. No moze tylko na samopoczucie. 
Pozostaje zatem tylko wklepanie ksywy i 
jedziemy! Czy raczej - stoimy. Bez guna i 
pieni?dzy. Co gorsza - bez reputacji! Tak tak - 
nie upchniemy tak latwo “gorqcego" towaru. A 
kariera czeka. Nie ma si? jednak co zalamywac - 
gdzies obok powinna stac sobie niewielka 
skrzyneczka. Malutka dewastacja i mamy 
pistolet, Ten jednak przyda si? dopiero za kilka 

rozglqdania si? wpadamy na jezdni?, szukamy 
"inspirujqcego” nas wozka i... tu dwie 
mozliwosci. Po pierwsze: palba w drzwi 
kierowcy powinna wymownie zasygnalizowac 
mu. ze auto wcale nie jest mu juz potrzebne. Po 
wtore zas - sposdb chyba skuteczniejszy - 
zdecydowanie pchamy si? gosciowi pod mask?. 
Ten trqbi. ale poslusznie zatrzymuje si?. Teraz 
znowu nasza kolej - otwieramy drzwi, 
prezentujemy [to od prezentu) kierowcy tub?, 
wykopujemy go na jezdni?, blyskawicznie 
wskakujemy za kolko i odjezdzamy z piskiem 
opon. Albo i nie - zawsze mozna przeciez chwil? 
si? za nim pouganiac. Cel: wprasowanie kolesia 
w mur jakiegos budynku!... I tak nam nic nie 
zrobiq, A w ten sposdb zbieramy rowniez 
punkty, ktore w Grand Theft Auto rownowazne 
sq kasie. Nie polecam jednak tej metody 
"stawania si?" bogaczem. I nie chodzi mi nawet 
o to, ze massowe massakry Cche, che!) 
przechodniow zwrocq wreszcie uwag? policji, 
ale o aspekt - rzektbym - ekonomiczny, Po 
prostu zbyt dlugo to trwa... Jak si? nachapac - 
to od razu! 0 tym jednak dopiero za moment... 

Jak na razie - jest swietnie. Mamy fur?, guna, 
kilka dolcow i sporo (nie)dobrych ch?ci, Ale 
jeszcze nie czas na brawurowe akcje, ktore 
znajdq si? w podr?cznikach policyjnych! Teraz 
bowiem warto byloby pojezdzic sobie spokojnie i 
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przesmieszne miny na gonze ekranu - opiaca si? 
pomykac po chodniku - zwtaszcza na 
autostradach. Dlaczego?! Ha - zastanowcie si? 
chwileczk? - no i co?! Ot kej - juz mowi?, Otoz 
dlatego, ze proby przebicia si? przez blokad?, 
jakq rozstawia policja, czy nawet ewentualne jej 
sforsowanie okupione jest znacznymi 
"ubytkami" (doslownie] w konstrukcji fury, 
ktor? sobie w najlepsze pomykamy. Efekt? 
Jeden zbfgkany pociski... BUUUM! Wasted... 
Tego zas przeciez bysmy nie chcieli... Tym 
bardziej ze biezqce zadanie takze idzie... no, 
sami wiecie dokqd. A jesli juz jestesmy przy 
strojeniu min i onomatopejach eksplozji - w 
miescie znajduj? si? rowniez tzw. "bomb 

mniej wi?cej w zgodzie z przepisami po LC i 
pooglgdac, pozapami?tywac i tak dalej, i tak 
dalej... To wprawdzie nie jest najciekawszym 
elementem giery, ale inwestycja w dobre 
zapoznanie si? z ukladem miasta, a przede 
wszystkim poznanie umiejscowienia warsztatdw 
samochodowych - glownego “mqciciela" 
gliniarzy - si? optaci. Poza tym czas ten mozna 
przeznaczyc na poszukanie kilku innych skrzynek. 
Maty szcz?scia tut i juz mamy "boosta" 
samochodu, gustownq kamizelk? kuloodporn?, a 
nawet pistolet maszynowy! tw dalszych etapach 
giery takze: miotacz ognia i wyrzutnia pociskow 
typu ziemia-ziemia). No i pi?knie. Miasto juz w 
miar? znamy. Do "respray shopow" dojechac 
mozemy z palcem w uchu. Czyli - nie ma si? co 
czarowac - akcja! Nieopodal naszego 
samochodu "ptywa sobie" w powietrzu niewielka 
strzatka. W tym przypadku doprowadzi nas 
prosciutko do telefonow, przez ktbre 
otrzymamy zadania od bossow. A potrafiq oni 
miec "zachciewajki"... Nie b?d? zdradzat 
wszystkiego - nadmieni? tylko, ze osobiscie do 
gustu przypadta mi "zabawa w ratowanie corki 
jednego z szefow - Sashy"... Tak swoj? drog? - 
znaczgce imi?!... No i wtasnie - doszlismy do 
metody "btyskawicznego wzbgacenia si?". 
Premie za misj? “do przodu" to - bagatela: od 
50 kawalkow wzwyz... Fiu, fiu! 

Pi?knie. I tyle tylko, ze przykladowo po napadzie 
na bank zaczynamy nagle bye sol? w oku 
wszystkich miejskich policajow, Objawia si? to 
tym, ze nieledwie z pasj? probuj? nas 
zatrzymac: nieelegancko zajezdzaj? drog?, 
posylajq w naszym kierunku olowiane 
niespodzianki i tak dalej, i tak dalej,.. I tu 
niewielki hint: podezas poscigu - czyli w 
momencie gdy kilku przemitych facetow w 
granatowych czapeczkach z daszkiem stroi 

shopy", gdzie za niewielk? optat? [5 patykow) 
mozemy dobrac nieco “ekwipunku 
dodatkowego". Potem jeden przyeisk i... nagle, 
niemalze znik?d na ulicy pojawia si? kraterl... 
Tyle tylko, ze rownie nagle znow jestesmy 
“spieszeni"... 

Zgodnie ze starym przystowiem drwali, "im dalej 
w las, tym wi?cej drzew", na kolejnych etapach 
giery, czyli w kolejnej dzielnicy [choc nie 
zawszel), ba - w miescie, zadania s? coraz 
trudniejsze, dojazd do kolejnych telefonow - 
coraz bardziej skomplikowany, a i czas jaki 
mamy na wykonanie misji - coraz bardziej 
ograniezony. Na szcz?scie plac? wi?cej... Nie 
koniec jednak na tym - jak tatwo si? domyslib, 

Ponizej: 
Sa wldokl na tors?. 

stodki zywot zlodziejaszka (i mordercy] 
skuteeznie zatruwa nam takze coraz to lepsza 
jakosciowo gliniarnia, Co ciekawe, zdarza si?, ze 
ni z tego ni z owego ostrzelani zostaniemy z 
broni maszynowej przez jakiegos maniaka! No - 
to doprawdy jest oburzajgce. Gdzie policja! Co 
to za porz?dki! Zeby uczciwy obywat... ekhmm... 
no tak - jednym stowem - jest trudniej. Ale i 
zabawniej. 

I jeszcze jedno - esteci! Nie optaca si? tworzyc 
wlasnego salonu samochodowego pod gofym 
niebem przy wykorzystaniu co lepszyeh fur. Juz 
lepiej je upchngc w dokach. Unikniecie w ten 
sposob rozczarowania, ktore - niestety! - stalo 
si? mym udziafem... Po przejsciu do kolejnego 
etapu gry cata kolekcja pracowicie 
wyselekcjonowanych i skrz?tnie "wygtadzonych" 
bryezek - m.in. zfota Porka Carrera, dwa 
Countachy, dwa Cossworthy, limuzyna i, 
niewgtpliwie ozdoba catego zbioru, woz 
strazacki - po prostu znikn?ty... Nic tylko si? 
wsciecl... A jesli juz w tej materii si? znajdujemy 
[no no - alez si? mi? powiedzialo...) to takze 
zachomikowana kasa z poprzedniego ukladu 
rozplywa si? jak sen jaki zloty... A jest si? o co 
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on?!?) wtroca swoje 3 grosze... 

ktocid: zwykle bowiem jest to okoto miliona 
bucksow! Co oni z niq zrobili?! Przelali na konto 
w Zurychu?! Wykupili ubezpieczenie emerytalne 
Pogodna Jesieri?! A nawet jesli, to dlaczego 
zostawili mi tylko trzy setki?! Az trudno 
wyobrazic sobie moje niemite zaskoczenie, gdy 
na samym wst?pie drugiego etapu scigany 
przez wi?kszosc sluzb mundurowych miasta - a 
to "dzi?ki" nadmiernemu brykaniu sobie po 
osadzie - docieram rz?zqcym gratem do 
wansztatu, a koles mowi mi: "Ho ho ho - 
chlopie! Wroc no jak b?dziesz miec kas?l" 
Ogtuszony spoglqdam na konto - i coz widz??! 
N?dzne dwa i pot patyka! Zeby nie byto 
niedomowien - z szopy nie udato mi si? juz 
"ewakuowac",.. 

Ogdlnie zas sq trzy sposoby pozbycia si? 
siedzqcych na ogonie policajow . Pierwszy 
- przemalowanie trefnego samochodu i 
zmiana jego tablic w jednym z warsztatow. 
Drugim - pozytywne ukonczenie questa - 
gwar za plecami cichnie jak nozem uciqt. I 
wneszcie trzeci - wymagajqcy nieco 
szcz?scia - "rozjechanie” skrzynki, w ktorej 
znajduje si? pieniqzek- tapowa. 
Skorumpowani szefowie policji rzqdzq... 
Nieskorumpowanych si? usuwa.,. Niezle to 
wszystko, prawda? Bardzo politycznie 
poprawne, etyczne,,. i w ogole, Oczywiscie 
BMG nie pozwala bawid si? gierkq 
malolatom, ale mimo zamieszczenia na 
pudelku odpowiedniego emblematu o 
"parental advisory”, firma ma klopoty z 
dystrybucjq swojego produktu. A jak to b?dzie 
w naszym kraju, gdzie CD Projekt zamierza 
nawet wydac w petni zlokalizowanq wersj? GTA? 

No coz - w zasadzie w pelni zgadzam si? z autorem w kwestii 

tego, ze w Grand Theft Auto gra si? reweiacyjnie. Inna rzecz 

jednak, ze ze wzgl?du na nazbyt miejscami "radykalne" metody 

post?powania tudziez niezgodne z etykq zachowania si?, nie 

mog? sobie pozwolic na luksus rekomendowania giery wszystkim, 

jak leci, czytelnikom CD Action. Co prawda, zdajjg. sobie rowniez 

spraw?, ze tego typu zastrzezenia dziatajq na*tzw. maloletnich Ci 

z tego to powodu "podatnych na wszelkie wplywy11) jak miodowy 

magnez na metalowq much?... No, no - ze tez udalo mi si? cos 

rdwnie glupiego wymyslic... A niewazne, W kazdym razie - by 

wymogom stalo si? zadosc: “sfabopsychiczni" - niegrajcie w 

Grand Theft Auto! 

...Zresztq - jak podajq dobrze zorientowane zrddla - z tego to 

wtasnie powodu firma BMG ma sporo klopotow ze sprzedazq 

GTA. I nie chodzi mi tutaj o popyt - sama giera idzie jak 

przyslowiowe gorqce buleczki. Tym niemniej ktos wazny 

dowiedziat si?, ze mimo iz opatrzona zostafa ona slicznq naklejkq 

"od lat 18" sprzedaje si? jq rowniez takim "bardzo- 

nastolatkom". Hmm. A moze to wszystko to tylko chwyt 

reklamowy?!... 

Zobaczymy. Chyba pora zblizac si? o jako takiego 
zakonczenia tej pisaniny? Jaka jest gra? Czy 
jest idealna? Ehmm, oczywiscie - nie. Z catq 
pewnosciq bowiem istnieje kilka rzeczy, ktore 

wr?cz nie mogq si? podobac. Pierwszym z nich 
jest... nieco sterylna grafika. Nawet 
podciqgni?cie do haj-resa czy wykorzystanie 
mozliwosci chipseta Voodoo niewiele pomaga. 
Po wtore - osobiscie nie pasuje mi wizerunek 
samego miasta. Bo owszem jest tu wszystko co 
powinno bye: szpitale, kluby nocne, kolej na 
estakadzie, mosty, doki i tak dalej i tym 
podobne, ale... no coz - wszystkie ulice 
przecinajq si? dokladnie pod kqtem prostym. Nie 
ma tu zadnych krzywizn, lagodnych tukow czy 
chodby skrzyzowan w formie ronda. A to 
□drobin? boli. Z drugiej jednak strony nielatwo 
byloby pryskac przed gliniarzami w tak trudnym 
terenie... No chyba zeby w trzech wymiarach: 
cos a la Quarantine. To dopiero byloby cos! I 

wreszcie ostatni z buraczkow - policaje sq 
zakuci jak nie wiem co! Jezeli tylko nie sq w 
poscigu za tobq, mozesz robic im dowolne [w 
granicach rozsqdku - oczywiscie) dowcipy. Ja 
wymuszalem na nich pierwszenstwo, 
“podpukiwalem" na skrzyzowaniach, blokowatem 
ruch w bezpodredniej ich obecnosci... - i nie! I 
po coz to tak si? staralem?.,. 

Polato si? kilka tez... Tym niemniej to co jest, 
jest catkiem zadawalajqce. Ba, wr?cz 
imponujqce! Atmosfera metropolii oddana jest 
kapitalnie, mnogosc rodzajow fur - nawet 
motocykle! - przyprawia o zawrdt gtowy [i ta 
n?ci, i ta mami...). Co wi?cej: kazda przyezyna 
ma swdj skutek - rozmycie na chodniku klienta 
zaowocuje przyjazdem ambulansu, pozar zwabi 
wozy strazy pozarnych... Takze oprawa 
dzwi?kowa, czyli wszelakiego rodzaju sound fx 
sq rewelacyjne - przykladowo: odglosy 
klaksonow zniecierpliwionych lub - nie bojmy si? 
brutalnej prawdy: zszokowanych naszym 
niepospolitym stylem jazdy kierowcow, teksty 
przerazonych przechodniow wiejqcych w panice 
przed naszym wozkiem w chwili, gdy skracamy 
sobie drog? p?dzqc mi?dzy budynkami, 
zroznicowana - w zaleznosci od auta - muzyka 
audio tz radia) - to wszystko znakomicie 
podkresla nastroj wielkiego miasta... Czyli 
ogdlnie - mimo kilku buraczkow, a dzi?ki swej 
ogromnej giercowalnosci, wr?cz kopiqcemu w 
nerki nastrojowi i atmosferze stalego wyzwania, 
Grand Theft Auto jest gierq, ktorq mozna z 
czystym sumieniem po prostu polecic. 
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Nowv Zork - akwizytor 
Zork Grand Inquisitor 

Steppinthrax, wiosk? Fort Foozle (ta to 
wtasciwie jest na samym poczqtku - szukac nie 
trzeba zbyt dlugo), Hades, laboratorium 
rozwoju czarow, The Great Underground Empire 
i moze cos jeszcze co dawniej w Zorkach byto, a 
o czym zapomnialem. Do tego dotqczono nowq, 

Tytul Zork nie jest zadnq nowoftciq w Swiecie 
ppzygodowych gier kompulerowych. Dokladnie 
luzin tyluttw liczy sable juz kolekcja Zorkdw. 
Teraz mozemy swoje oczy ucieszyH, a mflzg 
zmgczye nowq grq tej serii. Panie i Panowie! 
Przed Wami Zork Grand Inquisitor ■ nowe 
pnmysly w starym swiecie, swial magii 
zwalczany przez ckorago maniaka, dliczna 
gralika, niazly dzwiqk I sporo absurdalnego 
humaru.Zagrajeie, bawario! 

Marcin Kaczmarczyk 

Wyludniona wioska, czyli trudne poczqtki 
ie zawsze najlepsi zostajq 
wladcami. Zork Grand Inquisitor 
jest zywym dowodem na to, ze ta 
regula sprawdza si? nie tylko w 

‘ kilku krajach na swiecie. W 
Tamtym swiecie szefem zostal 
bowiem bardzo zly, wyjqtkowo 

wredny, wr?cz automatycznie kwalifikujqcy si? 
do utylizacji byly czarownik Wielki Inkwizytor 
Yannick,. Co gorsza, zaraz po obj?ciu wtadzy, ten 
nieciekawy gosc postawil sobie za cel wyciqc w 
pieri wszystkich majqcych nawet blade poj?cie o 
magii. Nikt nie moze si? niq poslugiwac, nikt nie 
moze nawet o niej myslec. Wszyscy majq o niej 
zapomniec. Gdyby zjawil si? jakis szalony 
bohater, ktdry sprzeciwi si? polityce nowej 
inkwizycji, czeka go ponury los Totemizacji. 
Mowiqc jasniej, zostanie przemieniony w malq 
zelaznq piecz?c. Naturalnie na wieki, chyba, ze 
byl tak uciqzliwy dla wtadzy, ze zaraz po 
przemianie wrzucq go [czyli piecz?c) do naczynia 
z zzerajqcq wszystko substancjq... 

W Zork Grand Inquisitor gracz wciela si? w 
postac akwizytora sprzedajqcego odkurzacze 
Perma Suck, firmy o mniej juz interesujqco 

brzmiqcej nazwie Frobozz Electric. Losy rzucity 
go do nadmorskiej miejscowosci, a wtasciwie 
zabitej dechami wiochy Fort Foozie. Inkwizytor 
zakazat nam opuszczac wiosk?. Nie jest to mita 
decyzja, bowiem kurort to nie jest, a poza tym 
wszyscy mieszkancy totalnie nas ignorujq. 
Trzeba zwalczyc chwilowq depresj? i zabrac si? 
za naprawianie swiata, co mozna zrobic, 
poniewaz od samego poczqtku gry dysponuje si? 
kieszeniq, w ktorej miesci si? niemal caly swiat i 
ktora jest standardowym narz?dziem w 
znakomitej wiqkszosci gier przygodowych. 
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powalajqca grafik?. Praktycznie kazdy ekran jest 
namalowany z pieczolowitosciq typowq dla 
mnichow buddyjskich. Juz sam poczqtek gry, 
kiedy mozemy podziwiac zachod stonca, 
zachwyca, a potem jest juz tylko coraz lepiej. 
Screeny nie sq nieruchome. Gracz moze si? 
obracac plynie dookola swej osi, tak jak w grach 
“doomowatych", jedynie przechodzenia 
pomi?dzy kolejnymi lokacjami sq typowe dla gier 
przygodowych. Poza tym dynamiki dodajq dose 
cz?ste wyrenderowane sekweneje wideo Idqc 
przez las, zobaezymy zatem krociutkie uj?cie z 
puszczy, w ktorej jest ciemno, mroczno i cicho, 
a wchodzqc do studni zobaezymy, jak to 

Paranoidalny klimat 
Programisci Activision tworzqc Zork Grand 
Inquisitor bardzo si? starali, aby nie byl on 
typowq grq przygodowq. Wyszli, ze stusznego 
chyba zatozenia, ze jak dtugo mozna produkowac 
nieruchome obrazki i zagmatwane do granic 
absurdu tamigtowki, do ktorych rozwiqzania 
potrzeba juz nie kilku wieezorow ale lat? Dose. 
Nowy Zork ma bye inny. Z przeszlosci 
zaczerpnipto kilka znanych z poprzednich Zorkdw 
miejsc. W grze mozna zatem znalezc klasztor 
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mogtoby naprawd? wyglqdac. W sumie jest to 
fajne i gr? bardzo ozywia, nadajqc jej klimatu 
zblizonego bardziej do gier RPG. Praktycznie w 
kazdym miejscu cos jeszcze rusza. Czasami jest 
to woda, piasek przesypywany wiatrem, 
chorqgwie na wietrze, tajemnicze mechanizmy 
itp. 

Zork nie bylby Zorkiem, gdyby nie specyficzny 
humor, ktorego w tej grze jest naprawd? sporo. 
Biegajqce budynki - jakie nie powiem - sq tylko 
jednq, bye moze z nie najmocniejszych, 

HumerUM 



k. 

niespodzianek jakie mogq kazdego spotkac w tej 
grze. Towarzysz naszych w?drowek kiedys wielki 
mag, a obecnie cafkiem elokwentna... lampka 
oliwna rowniez kazdego moze ubawic do lez. W 
sumie gra robi wrazenie parodii smiertelnie 
powaznych gier RPG, w ktorych nawet, 
przepraszam za wyrazenie, rozwiqzywanie 
swych fizjologicznych potrzeb, wymagalo co 
najmniej kilku punktow magii. Tutaj to wszystko 
traktowane jest ze sporym dystansem. 

tatwo-trudno 
Co wcale nie znaczy, ze w grze w ogole nie 
trzeba si? wysilac. Wr?cz przeciwnie, zagadek 
nie zabraknie, choc nie sq tak wyrafinowane, jak 
w innych duzych grach przygodowych ostatnich 
kilkunastu miesi?cy. Zanim zobaczytem jeszcze 
Zorka Grand Inquisitor, pogrzebatem w myslec, Co gorsza cz?sto i niekoniecznie 

typowo. Ogromnym plusem nowego Zorka sq 
wyjqtkowo starannie opracowane zagadki, 
puzzle, lamigtowki - jak kto woli. Przyzwyczajeni 
do wymyslnych rozwiqzan w innych grach 
przygodowych cz?sto b?dziecie si? m?czyc nad 
czyms prostym i oczywistym. Taki jest Zork 
Grand Inquisitor. Czasami wystarczy przeciez 
uzyd sity lub magii, ktora w tej grze niezwykle 
waznq rzeczq jest, Nie trzeba chyba nikogo 
zach?cac do tego, aby w grze przygodowej 
zbieral wszystko, co tylko mozna ze sobq 
zabrac. Uczulam jednak na zwoje z tajemniczymi 
zakl?ciami. Bez nich cz?sto dalej w grze ani 
rusz. Nie zapomnijcie. 

Mulliplayer i dlaczego tak krdlko 
W grze istnieje opcja Mutl ip layer. Przypominam: 
w grze przygodowej. Dziala to dose smiesznie. 
Otoz jeden graez kieruje ruchami Zorka 
[Master), a drugi wskazuje kursorem rzeezy, 
ktore wydajq si? bye przydatne [Slave). W ten 
sposob pomaga ukodezye gr?. Fajne i 
oryginalne. Pewnq wadq tej gry jest zbyt krotka 
fabula. Gr? praktyeznie konezy si? w jeden 

tydzien bez sl?czenia przed monitorem przez 
polow? kazdej doby i bez specjalnego wysifku, 
Przypuszczalnie powodem tego jest to, ze Zork 
Grand Inquisitor jest pierwszq cz?sciq trylogii o 
swiecie Zork, przygotowywanym przez 
Activision. Nie mozna przeciez wszystkich 
wqtkow zakonezye juz w cz?dci pierwszej. Nie 
dafoby si? zarobic w przyszlosci, a przeciez, nie 
oszukujmy si?, o to gtownie chodzi. W sumie 
jednak powstata gierka niezla, nawet bardzo 
niezla, 

Nie pisatem jeszcze o wygodnym sposobie 
obslugi gry, Czytelne zmieniajqce si? kursory, 
brak drazniqcych m?tnych ikon na ekranie 
powodujq, ze niczego praktyeznie nie trzeba si? 
uezye. Wszystko wiemy od samego poczqtku. 
Jest chyba tylko jedne produkt, zupelnie inny, w 
tej kategorii, ktory jq bije. Jest nim Blade 
Runner. Gdyby nie on, Zork Grand Inquisitor 
bylby grq nokautujqcq. To bardzo mile, ze 
Activision wrdcit do sprawdzonych wzorow, 
ubrat je w nowe szaty, zatrudnit Marca Blaira, 
czyli cztowieka, ktorys lata temu pisat 
pierwszego Zorka i pozwolit kilku ludziom napisac 
now? gr? przygodowq. Dzi?ki programom 
podobnym do tego jeszcze dlugo b?dziemy si? 
cieszyc przygodowkami. Uwazajcie zatem, 
abyscie tylko nie zostali stotemizowani. 
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zakamarkach Internetu i tarn jakis "spec'' mowit, 
ze gierka w wersji "previev11 to banal. Trzy dni i 
koniec. 
Zach?cony takq opiniq odpalilem program. 
Polazilem troch? po swiecie, bardzo szybko 
znalazlem wiszqcq na jakims slupie lin? i 
niedaleko stamtqd studni?. Nad studniq wisialy 
resztki kolowrota, wi?c niewiele si? 
zastanawiajqc powiesitem na nim lin? i zjechalem 
na dol, Czyniqc to bylem niezwykle dumny z 
siebie, jak to szybko rozwiqzuj? te banalne 
zagadki gry. Zjechalem na dot a tarn ciemnosc, 
ciemnosc i... chrup. Przeczytalem komunikat, ze 
cos mnie zzarlo. Nawet nie bardzo wiedzialem 
co. Zbytnia beztroska nie poplaca! Zatem trzeba 
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Recenzje 

Niebiosa w ogniu 
F£S - Ain Dominance Fightren_ 

Kazdy szanujgcy sig milolnik lalania mial juz 

przynajmniej za dwa razy mozliwosfi posadzenia 

swojej azanownej osoby za alerami F22, mimo iz 

planowane wcielenie tego mydliwca do stuzby 

ppzewidziano dopiero na rok 2004. A wszystko 

za sprawQ koupulerowycli symulacji, wydanych 

ppzez interactive Magic i IMogic. Z pewnym 

opdinieniem do tego grona dolgczyl DID za swoim 

F22 • Air Dominance Fighter. Jedli ktod ale nle 

orientuje w pynku tarydawcdw gier 

kompntepowych, to ppzypomne, ie poprzednlm 

tyioteoi tej iirmy byl EF2000, dodd powszechnie 

wojakowych aymulacji lolniczych. 

Allor 

I a powyzsz? opini? ztozylo si? wiele 
Iczynnikdw, ale zeby nie zanudzac, 
IprzytQCZ? tylko te najwazniejsze. 
|Po pierwsze zastosowano tu 

zblizon? do oryginalnej awionik? i 
Isystemy uzbrojenia. Dalej 

pS&taranoll? o dokladne odwzorowanie terenu, 
wymagaj?cych przeciwnikow oraz znakomite 
wykonanie - w tamtym czasie najlepiej 
wygl?daj?cy symulator. Nie bez znaczenia byla 
takze mozliwosc zwiedzania z kabiny "swojskiej" 
(europejskiej) maszyny "swoiskich" [polnocne 
cz^sci naszego kontynentu) krajobrazow, 

W przypadku ADF nie mozna niestety liczyc na 
zadn? z przyjemnosci odnotowanych w ostatnim 
zdaniu, F22 jest maszyn? w stu procentach 
jankesk?, a polatac przyjdzie nam na Bliskim 
Wschodzie, w rejonie Morza Czerwonego czy 
nad terytoniami Egiptu, Etiopii i Arabii 
Saudyjskiej. Jest to wi?c prawdopodobnie 

pierwsza proba odejscia od eksploatowanych do 
tej pory wzorcow skupiania si? jedynie na 
konfliktach w Europie czy rejonie Zatoki Perskiej 
i Azji. Zmiana teatru dzialan wojennych miala 
wplyw przede wszystkim . na 
uksztaltowaniu terenu: 
pod skrzydiami prawie 
przez caly czas tylko piasek i 
piasek. 0 zieleni t?k mozna tylko 
pomarzyc, nie wspominaj?c 
nawet o 
prawdziwych 
lasach. 

Jednak (na szcz?scie) 
pustynia to nie tylko wielkie morze piachu, 

jak si? wydaje mniej wtajemniczonym. Na 
pustkowiach spotkac mozna zarowno gory, ba - 
cale ich tancuchy, jak i troch? mniejsze wqwozy. 
Teren jest w miar? g?sto poprzecinany drogami, 
a kto szuka, ten moze znalezc i tory z 
parowozem, ktorego sapanie przy odrobinie 
wprawy w lataniu na niskim pulapie jest 
wyraznie slyszalne. Dochodz? do tego 
porozrzucane tu i owdzie miasta z 
trojwymiarowymi zabudowaniami, rzeki z 
rosnqcymi gdzieniegdzie na brzegach k?pkami 
drzew oraz Morze Czerwone ze wszelkiego 
rodzaju plywajqcym zelastwem. Slowem, kolejna 
okazja do zwiedzenia dobrze graficznie i 
kartograficznie przedstawionego kawalka 
globusa. 

Nie mozna takze narzekac na brak celow, 
zarowno w powietrzu jak i na ziemi: jak wojna, 
to wojna. Zestawow przeciwlotniczych w poblizu 
wazniejszych celow jest jak mrowkdw, czy to w 
postaci wyrzutni rakiet czy tez 
samonaprowadzaj?cych si? poczwornych, 
sprz?zonych dzialek kalibru 23 mm. Az broni na 
pylonach nie wystarcza, a niewidzialnosc dla 
radaru takze, raczej przy cz?stym kontakcie 
wzrokowym, niewiele daje. Nie wszystko trzeba 
jednakze niszczyc, to po pierwsze, a poza tym 
mamy jeszcze skrzydlowych, ktarzy z radosci? 

IQ A 
* 

% i 
O 6£M 

Po lewej: 
Nle ma to lab skryte 
podejScle do celu. 

vr 
uzvciem 

pozb?d? si? ci?z?cego balastu. A w ramach 
obrony znakomicie sprawdza si? latanie bardzo 
szybko tuz nad ziemi?, a najlepiej jeszcze 
dodatkowo w w?wozach. Jedyn? wad? takiej 
taktyki jest niestety fakt, ze wystarczy jeden 
bl?d i bummm: zostaj? tylko dymi?ce szcz?tki. 
Nie ma nawet czasu na uzycie katapulty... 

Przy tak duzych wymaganiach stawianych 
pilotom bardzo pomocna okazuje si? dobrze 
opracowana szkota latania. Tutaj mamy do 
przejscia wi?cej misji niz potem w sumie w 
czasie trzech prawdziwych kampanii, 

ponadto 

obejmuje ona 
praktycznie wszystkie 

aspekty prowadzenia wojny w 
powietrzu i z powietrza. Zaczyna 

si? od nauki startow, l?dowan i 
tankowania w iocie, by 

v poprzer sytuacje 
awaryine Enp. 

razwaiona 

hydraulika) przejsd da 
obslugt pokladowej 
awioniki. Potem jest bardziej 
widowiskowa nauka walki z uzyciem 
poszczegolnych systemow uzbrojenia - zarowno 
w powietrzu, jak i przy atakowaniu celow 
naziemnych. Ze wzgl?du na bardzo duzy realizm 
(a firma ma na tym polu duze osi?gni?cia - 
opracowywala na przyklad symulator Jaguara 
dla potrzeb RAFu), wypada te lekcje zaliczyc, by 
nie doznac potem przykrych rozczarowan w 
czasie normalnej stuzby. 

W nauce dobrych odruchow towarzysz?cych 
walce na krotkich dystansach bardzo pomocny 
jest system ACMI. Pozwala on na rejestrowanie 
w czasie podniebnych zmagari pozycji wszystkich 
mysliwcow, co umozliwia pozniejsze dokladne 
przesledzenie manewrow. Jest to wprost 
idealne narz?dzie do wykrycia wszelkich 
bezsensownych ruchow dr?zka, ktore miast 
pomagac wyjsc z opresji, tylko jeszcze 
pogarszaj? sytuacj?. 0 przydatnosci tego 
wynalazku najlepiej swiadczy fakt, ze dokladnie 
w taki sam sposob uczy si? latania prawdziwych 
pilotow, tyle ze oni musz? pod skrzydfem swego 
drapiezcy wozic specjalny zasobnik. Zreszt? 
przydatnosc ACMI nie ogranicza si? tylko do 
szkolenia - po deathmatchu mito sobie w 
spokoju popatrzec na rozpaczliwe manewry tego 
goscia na dwunastej [tuz przed dziobem, jesli 
ktos nie jest przyzwyczajony do okreslen 
zegarowych] na chwil? przed bliskim spotkaniem 
z Sidewinderem... 

Procz doskonalenia sztuki pilotazu, s? jeszcze 
“wyktady” z taktyki dzialan ze skrzydlowymi oraz 
kierowania cafym polem bitwy z pokladu 
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Powyzej: 
Pozbycie sie ladunkii I 
swiecawgora. 

niedalekiej przyszfodci takie cod b^dzie mozliwe: 
z setkq wojownikow na niebie, nadzorem 
przestrzeni przez radary naziemne i te krqzqce 
w powietrzu. Ech, na razie mozna tylko 
powzdychad, ale jak szybka jest Siec, kazdy 
widzi. 

Wrocmy jednak do szkolenia. Bardzo pomocna 
jest tutaj zarowno instrukcja, jak i dodatkowa 
ksiqzka opisujqca doktadnie najwazniejsze 
maszyny biorqce udzial w powietrznych 
pojedynkach wraz z ich uzbrojeniem. Napisana 
przez fachowcow z World Air Power Journal 
moglaby byd bardzo interesujqcq pozycjq dla 
wszystkich mitodnikow skrzydet, takze jako 
samodzielne wydawnictwo, a tutaj dostajemy jq 
jako bonus - nalezq si? duze brawa, tym 
bardziej, ze nie jest to zadna Special Edition ani 
nawet Gold. 

Po szcz?sliwym przebrni?ciu przez szkol? orlqt 
[dla wlasnego dobra oczywiscie, jako ze nie jest 
to obowiqzkowe), na smialkow czekajq trzy 
kampanie, a w kazdej po dziesi?d misji w 
mniejszym lub wi?kszym stopniu ze sobq 
powiqzanych. Niezbyt fortunnym rozwiqzaniem 
sq jednak zmiany stron w ich trakcie. Pozwala 
to wprawdzie na ujrzenie tego samego konfliktu 
z paru roznych perspektyw, ale za to nie ma co 
marzyc o pelnym wczuciu si? w rol? pilota 
walczqcego o wolnosc, przestrzen do zycia czy 
inne tego typu sprawy, zaleznie od 
reprezentowanej strony konfliktu. 

Kolejne misje, podobnie jak i kampanie, sq coraz 
trudniejsze, wymagajqc tym samym od pilota 
sporych umiejqtnosci przezycla. Wprawdzie z 
pomocy autopilota mozna korzystac zarowno 
przy Iqdowaniu jak i tankowaniu w powietrzu, 
ale w walce juz nas nie wyrqczy. A rakiety 
latajq, wyje naraz par? alarmow, a do tego 
trzeba jeszcze przezwyci?zyc skutki potqznych 

Nil III Cl £13/93 

AWACSa. Te ostatnie zahaczajq juz o 
teren zarezerwowany dla strategii 
czasu rzeczywistego w rodzaju 
Harpoona. Mi?dzy nimi jest jednak 
podstawowa rdznica - tutaj w 
dowolnym momencie mozna si? przesrqdd 
do wybranego F22 i rozstpzygnqd wynik 
stareta w bezpodredniej watce. Szkoda 
tylko, ze w wyborze ograniczeni jestedmy 
tylko do tego jednego typu samolotdw, 
milo by byto mdc na przyklad 
wtasnor?cznie zbombardowad cel 
Tornadem, niszczqc wczedniej jego 
oslon? powietrznq na EF2000... 
Tajne zrodla szepezq jednak, ze w 

W czasie lotow i przygotowan do nich mozna 
jednakze zauwazyc par? niedociqgniqc 
programu. Pierwszym jest mapa pola walki, 
ktora po zbyt duzym powiqkszeniu staje si? 
zbiorem monstrualnych pikseli niosqcych 
zerowq porej? informaeji. Drugim - przejscie 
nocy w dzieh: w jednej chwili prawie ze 
kompletne ciemnosci ust?pujq miejsca pelnemu 
oswietleniu. A gdzie dwit? A wschodzqce 
Slonce? Ostatnim wi?kszym bugiem jest 
dzialanie katapulty - wystarezy jq tylko wlqczyd, 
a przezycie jest automatyeznie 
zagwarantowane. Nawet jezeli przed otwarciem 
spadochronu przez krotkq chwil? wraz z fotelem 
polezymy na ziemi... Problem z porami dnia i 
spadochronem jest jednak o tyle dziwny, ze w 
EF200D nie wyst?powal. 

Jednak poza tymi wpadkami tworcy zaserwowali 
nam w swoim produkeie maksymalnq dawk? 
realizmu. Zamglony horyzont, pdlprzezroczyste 
chmury, efekt flary na owiewce czy przeciqzenia 
zostaly oddane wprost idealnie. Podczas 
przelotu przez szczqtki innej maszyny powinno 
si? wtasciwie konezye pisanie testamentu, bo 
kolizja murowana, a przy locie z podwieszonymi 
bombami mozna tylko pomarzyc o duzej 
pr?dkosci czy zwrotnosci. Ci?zarowki wzniecajq 
kurz na drogach, parowoz dymi, widac leeqee 
pociski, a w miejscach gdzie upadajq, podnoszq 
si? chmury pytu, a za samolotami przy ostrych 
manewrach ciqgnq si? smugi kondensacyjne - 

_ V ■ 
Prnducant: 
DID / Ocean r-q -AtW 

Wyinagania: 
P-m. FlAM.COxZ. 
Windows 3b, OifBtt^.O 

Dystrybutor: 
Mirage 
tel.(022) 6179321 

Internet: hEtpy^w.diiliawi 

, ale za 
bardzo nie przesadzono, wi?c po krotkim 
treningu, przede wszystkim w obstudze 
uzbrojenia, pierwszq kampani? mozna ukonezye 
w rozsqdnym czasie bez wi?kszych problemdw. 
Pdzniej zbawieniem jest nielimitowana liezba 
bl?ddw. Sq one wprawdzie odnotowywane w 
kartotece, ale nic ponadto, wi?c liezba misji 
pozytywnie wykonanych mniejsza tak ze trzy 
razy od ogolnej ich liezby nie jest niezym 
dziwnym i wplywa co najwyzej na nie najlepsze 
samopoczucie. 

grafika to takze kawal uczciwej roboty 
programistow. Inna sprawa, ze do odpowiedniej 
jej plynnosci przydataby si? karta 3D, ale na 

szcz?scie gra wykorzystuje bezposrednio 
3Dfx, a przez Direct 3D, wiele innych. Do 

dzwi?ku takze przyezepid si? nie mozna. Stychac 
nawet takie detale jak odrywanie si? powietrza 
od skrzydet przy zbyt duzyeh kqtach natarcia. 
Wszystkie komunikaty sq wyglaszane, stychac 
rozmowy innych pilotow - uczucie przebywania 
w maszynie prawie ze doskonate. Prawie, bo 
fotel nie ma silownikow, a gtowa nie lata przy 
manewrach na boki, a o przeciqzeniach nawet 
nie ma co marzyc... Dla zainteresowanych jest 
nawet dost?pna muzyka, ktdra, podobnie jak w 
produktach LucasArts, zmienia si? w zaleznosci 
od aktualnej sytuaeji. Zwiqzany jest z niq jednak 
jeden haezyk - aby ukazac si? w calej swojej 
krasie, potrzebuje przynajmniej AWE32, gdyz 
tylko wtedy do pami?ci na karcie mozna 
zatadowac wtasne instrumenty MIDI. 

0 grze sieciowej wspomniatem juz wczesniej, 
wi?c teraz tylko krotkie rozwini?cie - grad 
mozna zarowno po kablu, przez modem, siec jak 
i Internet, przy wykorzystaniu standardowych 
opeji udost?pnianych przed DirectX. Istnieje tez 
mozliwosc deathmatchy twszyscy przeciw 
wszystkim, jak i rywalizujqce ze sobq zespoly; 
jest tez do wykonania par? misji w stylu: 
druzyna A atakuje cel C broniony przez gosci z B 
- zabawa calkiem przyjemna, a co najwazniejsze, 
wystarezy jeden kompakt). 

Zamiast podsumowania, krotka zapowiedz. DID 
w niedlugim czasie wyda Total Air War, ktdry 
umozliwi tworzenie wtasnych misji, 
udost?pniajqc przy tym dynamieznq kampani? w 
czasie rzeczywistym - uczta dla fanow, ktorzy 
powinni potraktowac ADF jako swego rodzaju 
szkol? przed wtasciwq rozgrywkq, bo co tu duzo 
mowic, te trzydziesci misji to dla nich za malo. 
Obecnie jest to wi?c tytul dla szerokiego grona 
komputerowych graezy: jednych przyciqgata 
b?dzie grafika wraz z oprawq dzwi?kowq, innych 
petny realizm. W kazdym razie wszyscy powinni 
bye zadowoleni, bo jest to, jak do tej pory, 
najlepsze potqczenie obydwu tych cech. I to by 
bylo wtasciwie wszystko, bo czeka mnie jeszcze 
Quick Combat - trzeba sprawdzic, czy 
rzeczywiscie na jego przejscie potrzeba pi?ciu 

godzin... 
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przez poprzednie cz?sci sagi, nie jest na pewno 
(przynajmniej dla mnie) dobrym pomystem. Ja 
wiem - nowy bohater to znow "radosc" nauki, 
zwi?kszanie swoich "skilldw” itp. Ale wcale mi 
si? to nie podoba. 

Dzwipkiobraz 
Od tej strony WC5 jest po prostu perfekcyjny. 
Engine gry bez akcelratora na P16B MMX 
wyciqga nawet do 20 fps. Z akceleratorem zas 
[standard Direct 3d) gra staje si? czystq 
poezjq. Kosmos nabiera nowych barw, 
wszystkie tekstury sq slicznie rozmyte, 
pojawiajq si? nowe pi???kne eksplozje. Wybuchy 
byty mocnq stronq wszystkich produktow spod 
znaku WC, ale te ktore ukazuje nam Prophecy w 
wersji 3Dfx sq po prostu genialne! Lecimy sobie 
za malutkim mysliwcem zwiadowczym Obcych i 
grzejemy do niego z dziatek. Wkrdtce na jego 
powierzchni pojawiajq si? wyladowania tarcz 
ochronnych, potem odrywajq si? jakies 
elementy poszycia, w koncu przeciwnik lewituje 
bezwladnie, snujqc za sob? obtoczki jakiegos 
niebieskawego dymu. I dopiero teraz nast?puje 
wtasciwa eksplozja, kilkanascie razy wi?ksza od 
rozmiarow samego statku. Cz?sto przybiera 
ksztalt rozchodzqcego si? we wszystkich 

r Zmierzch cyklu? 
Wing Commander: Prophecy_ 

Fabula: czyf pi(a)c na wnd«, bujda na resarach czy, jak kto woli, cuda na kiju. 
A czy npnwiadalem ci, jak la za mlndych lat katy bilaia? Nie aidw, ze juz 
setki razy. Ach, la dzisiejsza mlndziaz... Ciagle warn w gtnwach te 
nawnczesne X-WINGI i TIE FIGHTERY... Za moich czasow... 
0! Przypemniala mi sip hisloria, ktdrej ci jeszcza nigdy nie 
przedstawilem. Pamipiaaz wielkq wnjnp z Kilrathi? 
Che, che. Kicie dastaty w kodd, ale i nam sip niezle aberwaln. W knncu 
jednak zawartn pnkdj. A bez wojny - wiadnmn: nnda. Setki zalnierzy nie 
mialy ca rabid, wybuchaly bunly i rewnlty, kwitla piractwn. 
Sknrumpnwana kanfederacja nie dawala cabin rady... Na czczpdcie 
wkrdtce wybnchla nnwa zadyma. Bylam wtedy w syctemie Vega. A 
maze tn byl Siriusl ? Niewazne... Pamiptam jak lygrysy odbudowaty 
cwajp pntpgp, czyknwaly sip da knlejnegn nderzenia. Wtedy pojawiln 
sip "in end''... Nikt tak naprawdp nie wiedziat, cn tn bylo. Pndlecialn w 
pnblize jednej z lint inwazyjnych Kilrathi i... rnzninsln jp na strzppy. 
Strzelaln takze da naszyeh. Nie wiedzielismy jak sip przed tym brnnic. 
Tn byl istny knszmar! Pnzniej nkazatn sip, ze byla tn zupelnie nnwa 
rasa, ktdrej w przeszlodci Kilrathi nddawali bnskp czedc. Jej technika 
przewyzszala naszp n cate lata dwietlne. Nie pnddawalidmy sip jednak, 
szybkn znrganiznwalidmy przeciwdzialanie. Znbaczylidmy, ze najezdzcy 
tez majp stake strnny. Walka tnezyla sip a najwyzszp stawkp... 

Lukasz Bonczol 

Napnkladzie Tak oto rozpoczyne si? kolejne cz?£6 
slynnej sagi Wing Commander, Czy 
ta dlugo cczekiwana gra spelriia 
wszystkie oczekiwania? Ddpowied£ 
br-zmi; i tak, i nie. Przy 
opracowywaniu opisywanego 

programu nie brat udzialu przestawny Chris 
Roberts. Jego koledzy chyba pogniewali si? na 
niego, bo wyraznie chcieli odciqc si? od stylu 
poprzednich edycji gry. Moim zdaniem ten 
manewr im nie wyszedt. Zmniejszono interakcj? 
pomi?dzy filmem a samq rozgrywkq. Nasze 

poezynania nie majq juz wi?kszego wpfywu na jej 
przebieg. Nie mozemy wybierac dialogow, a 
skrzydfowi sq nam z gory przydzielani. Rozne 

moze bye natomiast zakonezenie misji. W 
miejsce sakramentalnego sukcesu lub porazki 
mamy szczegotowy opis wykonania przez nas 
poszczegolnych zadan. Startujemy na pokladzie 
nowego statku flagowego konfederaeji TCS 
MIDWAY. Jest to pot?zny lotniskowiec. Tak 
wielkiego statku nie byto w zadnym Wing 
Commanderze. Wzdluz jego kadtuba mozna 
lecied dobre pot minuty!!! 

O.K, jestesmy juz na tym kolosie, i co? 
Wcielamy si? w postac mtodego, zupelnie 
nowego bohatera. Nazywa si? Casey i jest 
totalnq ofiarq zyciowq, zottodziobem, leszczem, 
lamerem, frajerem i nie wiem kirn jeszcze. 
Pulkownik Blair (w tej roli znow Mark Hamill) 
awansowat na dowodc? floty i pojawia si? tylko 
sporadyeznie. [A przeciez Blair to... ja!!! To ja 
wylatalem w jego skorze catego WC1, 
stawiatem dzielnie czota Kilrathi w WC2, 
dokonatem desperackiego ataku na Kilrah w 
WC3, a ostatnio demaskowatem zdrajeow w 
WC4. Nie chc? bye teraz jakims tarn... 
Casey’em. Co z nocami przed monitorem 
sp?dzonymi jako ten bohater? Stracone?). 
Zmiana glownej postaci, z ktorq zzyiismy si? 

Numer 03/98 



Plusy: 

thiliHftf 
•Dgranmeiliarowulite 

smki BM 
■Haifa l EiliawstM 

lisl lasiaryttyWHiu 
Goistttar 

Minusy; 
• FilfPJiiejtJfiHewclia 

HHiktoffiftl 
- Minnuoimt (w sumiej 
stimwdfwai 

*J«Ule TO lato Blair 
■ItalaliuMe 
mwlmiiM 

DIMM simra 
inteiJiJtcja 

'MfltfMelM 
Cty 
mie 

□cena: 

V 

maszyn. W WC5 natomiast mamy tradycyjn? 
slep? nawalank? dwoch do szesciu naszych z 
dziesi?cioma do nie wiem ilu bandytami. Niby 
ktos tarn wofa pomocy, niby ktos melduje o 
zniszczeniu celu, ale i tak nie wiadomo, co si? 
naprawd? dzieje. Musimy t?go wyt?zac wzrok, 
aby zobaczyc, kto kogo goni. Z czasem ilosc 
statkow obcych staje si? absurdalna i radar 
staje si? jedng wielk? czerwon? kropk?. Trudno 
znalezc kawalek kosmosu, w ktorym nie 
przebywalby w danej chwili jakis przeciwnik..., 

Dylematy recenzenta 
Prophecy znacznie odbiega od poprzednich 
odslon sagi. Gra stala si? totalnie komercyjna i 
upodobnila si? do produkcji konsolowych [w 
zlym znaczeniu tego stowa). Gdy rok temu ktos 
zapytalby mnie o dwa najpopularniejsze 
"symulatoryM kosmiczne wymienilbym przeboje 
Lucasarts oraz wlasnie seri? Wing Commander. 
Dzisiaj juz zastanawialbym si?, czy WC jest 
jeszcze kosmicznym symulatorem. Tak, tak. Tej 
grze blizej jest do strzelanin typu Darklight 
Conflict i G-Police niz do wyzej wmienionego X- 
W vs. TIE-F - a szkoda. Prophecy jest juz TYLKO 
strzelank? z miernymi (pod wzg. komplikacji, nie 
wykonanial] elementami symulacji lotu. Choc 
bez w?tpienia diabelsko dobr? strzelank?. 
Widac, ze bez Chrisa Robertsa autorom 
wyraznie skonczyly si? pomysty. 

WC5 jest mimo to nadal bardzo dobr? gr?, 
wart? zobaczenia ze wzgl?du chociazby na 
grafik?. Jednak wierni fani serii mog? si? na niej 
“troch?11 zawiesc. 

Producent: 
OtJOinflEA 

Wymaganis: 
P-166, 32MB RAM,CDx4, 
Windows 95, DirecLX 5.0 

Dystrybutor; 
JR 
iBL(02ZJ6422766 

Internet; hllp //www.ea..<rom 

kierunkach dysku. Jesli oglgdaliscie film 
Stargate albo eksplozj? Tatooine w nowej wersji 
Star Wars, to wiecie o czym pisz?. Tak wlasnie 
powinny wyglqdac wybuchy we wszystkich 
kosmicznych symulatorach! Efekty dzwi?kowe 
nie pozostaj? w tyle za grafik?. Szczegolnie 
komunikaty robi? bardzo dobre wrazenie. Piloci 
"nawijaj?" caly czas jak przekupki, mrucz? pod 
nosem, wyzywaj? przeciwnika lub dr? si? 
niemilosiernie, gdy oberw? (dziwne - nie?). Z 
gtosnikow dobiegaj? po prostu odglosy 
prawdziwej kosmicznej bitwy. “...TuAlpha 1, 
mam jednego na ogonie, moc w lewym silniku 
ciqgle spada, nie mogp go zgubic, jest tuz za 
mnp, Maniac pomozlir Juz si? robi kotku, no 
wejdz mi tylko w celownik.. BUUUM... WOOOW. 
Czy ktos to widzial?!? Komunikatow radiowych 
jest tyle, ze bez szybkiego CD (co najmniej 12x) 
nie da si? grad: co chwila mamy przerw? na 
doczytywanie. (No chyba, ze przy instalacji 
wybierzemy opcj? "full install", ale wtedy na 
naszego twardziela splynie okofo 600 MB: 
Dzi?kuj?, postoj?). Muzyka stoi na wysokim 
poziomie i doskonale pasuje do klimatu. Niestety 
nie jest to juz ta sama muzyka co w WC4, po 
uslyszeniu ktdrej mtode serce az rwato si? do 
boju, chcialo zgin?c za sluszn? spraw? wsrod 
otchlani kosmosu... 

Jeszcze grozniejsi, jeszcze okrulniejsi i jeszcze 
brzydsi Obey. 
Obey to w tym wypadku w stu procentach 
trafne okreslenie. Nie s? nawet humanoidami, a 
wygl?dem troch? przypominaj? osmiornice. 
Posluguj? si? zupelnie niezrozumiatym j?zykiem, 
Podczas walk! cz?sto uslyszymy przez interkom 
jak do nas wrzeszcz? "phphlguflhntarughl", a 
czasem nawet "klihtyhahulgh uh ". Zapewne s? 

to straszliwe obelgi... Fruk im w rz?tak! Ich 
statki wygl?daj? tak, ze niekiedy naprawd? 
trudno uwierzyc, iz stworzyli je ludzie (tzn. 
graficy). S? tak obce, ze az mozg sciska i 
przeogromne (nawet wielkosci nieduzej 
planety). Aby zniszczyd takie monstrum, musimy 

cz?sto torpedowac je na raty, w kilku kolejnych 
misjach. Do tego mozemy dodac, iz zdarzaj? si? 
jednostki asymetryezne, a takze takie, ktore po 
zderzeniu si? ze sob?, tworz? wi?ksze 
kontrukeje. Wszystko to stwarza nastroj 
totalnej obcosci, dezorientaeji i zagubienia - czyli 
tego wlasnie, czego doswiadeza czlowiek w 
stycznosci z wytworami obcej cywilizacji (jak 
mniemam). Nie wiadomo nawet do konca jak z 
tym walczycll! Na dodatek wszystko jest 
potwornie kolorowe (to rowniez podkresla 
odmiennosd Obcych). Paleta barw troch? 
przypomina t? z Katharsis. Prowadzi to do 
sytuacji, gdzie zamiast strzelac z dzialek, wr?cz 
chce nam si? rozdeptywad Obcych, niezym 
robactwo butem. 

Zadyma 
Odbywa si? wedlug starych, nie zmienionych 
zasad: autopilot, walka, autopilot, walka, 
autopilot... Schematycznosd ta znacznie obniza 
loty programu. Bitwy takze zdecydowanie 
odbiegaj? od tego, do czego przyzwyczait nas X- 
WING vs. TIE FIGHTER. Tam wyst?powalo 
kilkanascie grup bojowych, pojazdy 
kontrolowane przez komputer atakowaly swoje 
wlasne cele, obok nas walczyly dziesi?tki 
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r MK Pokolenia 
Mortal Kombat Trilogy_ 

Tak jik w grach typo FPP, Doom odchodzi powoli no zaslu2onq emeryturq, tak w moim przekonaniu 
przychodzi tez czaa poiegnafi sip z "dwuwyaiiarowym" Mortal Combat. Zapewne rozlegnq sip zaraz 
dzikia krzyki zatwardziatych fandw giary, w czym dopomoze Im rOwnioz moje zdarte gardlo. Czyzby 
padparte drodkami farmakalogicznymi rozdwojeoie jazni? Bynajmniej. Jestem calym serductiem za MK, 
bo to rzeczywidcie dwietna gra, jednak kiady na ekranle hula Virtua Fighter 2, a John Tobias duma juz 
nad pelnym 3D w Mortal Kombat 4, to dnch czasu kaze pozostawifi mi slarocie i zabrad sip za 
razbudawp sprzptu. Oczywidcia zawsze znajdzie sip chwila, aby pograd w dobre, sprawdzone Mortal 
Kombat, MK1, MK2, MK3, chnfiby z sentymentu. Dla ludzi, ktfirym cipzko rozstad sip z ich krwawyml i 
hezwzglpdnymi ulubieficami, przygatowano wtadnie spelnlajpcp wszystkie marzenia olertp. Jezeli 
chcecie na pozegnanie zaserwnwad snbie cad naprawdp odlotowego, to zamiast dusid na twardzielu 
wspomniane mitologie, wybierzcie MORTAL KOMBAT TRILOGY, gdzie znajdziecie WSZYSTKD co bylo i 
sip zdarzylo w dotychczasowych czpdciach oraz kilka slodkich drobiazgdw, ktore potraktujecie jako 
hnnus, nagrndp za lata sppdznne z MK. 
(Tak na marginesie, to znana ad jakiegnd czasu na PC giera War Gods opiera sip na engine, ktorym bye 
maze podparty znstanie nnwy, w pelni trdjwymiarnwy MK). Zostawmy jednak spekulacje na boku i 
zajmijmy sip Trylogig, ktdra maze nie wyniesie nas na nowe poziomy dwiadomodci, ale na pewno 
stanowi zdrnwp i budujp dawkp mordobicia. 

CZARNY IWAN Najwi?ksz? zaletq "Trylogii” jest 

niesamowita liezba zawodnikdw, 

ktorych umieszczono w grze. 

Mowi?c krotko, b?dziecie mogli 

zmierzyc si? ze wszystkimi 

dotychczasowymi zabijakami, a z 
niektdrymi nawet w podwdjnych 

wcieleniach [np. Kung Lao z MK2 i MK3], 
Postacie, ktore zwyczajowo byty dotychczas 

ukryte, teraz na wst?pie pokaz? swoje twarze 
(np. Smoke, Noob Sainbotl, 'oczywiscie nie 

zabraknie superbossow, ktorzy wymiatali areny 

nie tylko w grze, ale i w filmie (Goro). W elicie 

dostalismy rdwniez niepokonanych Motaro, 

Kintaro j Shao Kahn. W sumie na ringu znajdzie 

si? 38 zawodnikow (w tym czterech w 

podwojnym wcieleniu), co oznaeza prawdziwy 

turniej wszechezasow! Sama gra to stare 

' MK Trilogy 

File Screen Options Help 

fJAPE - 

WHEN THE RENEGAPE 
PRINCESS HIT#NR MAKES 
HER ESCAPE INTO THE 
UNKNOWN REGIONS OF 
EARTH/ JAPE IS APPOINTED 
BY SHAO KAHN TOURING 
HER BACK ALSVE WfCE A 
CLOSE ERIE NP OFmjtE 
PRINCESS, SHf If FACEP 
wim&aiiatmfffE of 
BETRAYING HER ERIE NP 
OR wTfpWaEFfMB' HER 

Hunier D3/90 

poczciwe 10-uderzeniowe combosy, ulubione 

przez fandw uppercut i rdwnie podniecaj?ce 

super uppercut oraz paleta innych niezwykle 

widowiskowych technik serwowanych przez 

kazdego z zawodnikow we wtasnym, 

niepowtarzalnym stylu. Oczywiscie nie zabraknie 

arcystawnych Fatality w palecie najbardziej 

znanych (Babality, Animality, Stage Fatality - w 
sumie szedc mozliwosci) oraz zupetnie nowego: 

Brutality, ktore polega ni mniej ni wi?cej na 

rozrzuceniu szczqtkdw doczesnych przegranego. 

Jest to po prostu fajerwerk z kosci, sci?gien i 

mi?sa, czyli gratka dla smakoszy. 

Po lewej: 
Jade, wlerny zolnierz Shao 
Kahn miata za zadanie 
odnalezc i przylargac 
zbuntowana ksieznlczke 
Kltanc. 
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Bardzo ciekawym pomyslem jest rdwniez super- 

dopalacz, ktory moze dostac si? lepszemu z 
graezy. Jezeli nie b?dziesz obrywat po buzi, iecz 

pracowicie maglowal faejat? przeciwnika, na 

dole planszy pojawi si? stopniowo zach?caj?cy 

napis. Gdy AGRESSOR rozkwitnie w calej krasie 

i zaeznie pulsowac miiym, czerwonym 

swiatelkiem, zawodnik stanie si? na kilka sekund 

fazy znaeznie szybszy i silniejszy, Niby Holyfield 

zaeznie walic goscia z sit? wodospadu, co 

odbierze przeciwnikowi ch?c do walki, a pewnie i 

do zycia. W MKT ujrzycie rdwniez stare, 

wyprdbowane plansze, na ktdrych dotychczas 

rozgrywaly si? smiertelne pojedynki. Jest to 
przegl?d lokaeji, ktdrymi niegdys na ostro si? 

zachwycalismy; jednak i teraz wyglqdaj? catkiem 

znosnie. Nie mog? jednak zrozumied, dlaczego 

gra dziala jedynie w niskiej rozdzielczosci. Jezeli 

chcielibysmy miec zadowalajqcy obraz, 

musielibysmy grad w okienku pi?c na pi?d 

centymetrow. Dwukrotne powi?kszenie wyglqda 

smutno, ale prawdziwy bol wywotuje pikseloza 
przy trybie pelnoekranowym. Rozumiem, ze jest 

to Trylogia, w ktdrej znajdziemy wszystkie 
elementy z kazdej cz?sci, nie wiem natomiast 
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Animality: 
Zamieniasz si? w sapiqce wsciektosciq zwierz? i udowadniasz 
gosciowi, ze sklada si? z wielu samodzielnych elementow 
(szatkowanie Zcjbkami, np. Scorpion: Przod, Gora, Gora, High 
Kick]. 

Kiedy zwyci?zysz, mozesz zamienic wroga w raczkujqcego 
niemowlaka. Niewiele z niego wtedy pozytku, a na dodatek 
b?dziesz musiat isc szukac butelki (dla niego! Nie dla ciebie! Np. 
Shang Tsung: Run, Run, Run, Low Kick). 

Brutality: 
Czy widziafes kiedys jak ktos przekiuwa balonik? Wyobraz sobie, 
ze zamiast gumy jest to skora, kosci i mi?sko, a w zast?pstwie 
szpilki uzyjesz zestawu super combosow (np. Human Smoke: HP, 
HP, BL, LK, HK, LK, HK, HP, HK, LP, UG. 

Fatality: 
Jest kilka tadnych mozliwosci. Mozna np. wyrwac przeciwnikowi 
rgczki albo dla odmiany oddzielic glowk? od szyjki. Myslicie, ze 
kobieta nie poradzi sobie z takim zadaniem? Sprobujcie! Sonya: 
Przod, Przod, Dol, Dol, Run. 

Mercy: 
Milosierdzie jest wzglpdnie widowiskowe, coz za ironia! Co 
ciekawe, obowigzuje wszystkie postacie [Pnzy wcisni?tym Run; - 
Dot, Dol pusc Run). 

Stage Fatality: 
W niektorych lokacjach mozna zalatwid goscia w zupelnie 
odmienny, ale w wipkszosci rownie widowiskowy, sposob, Zasada 
ta obowi?zuje w Shao Kahn Tower, The Subway, Scorpion's Lair, 
The Pit, The Pit III (swoj? drogg, gdzie si? podzialo w grze Pit 
II?!). Np. Jade: Tyl, Przdd, Dol, Run. 

dlaczego jakosc obrazu pozostala jak w 

pierwszym, starozytnym Mortal Kombat. Bye 

maze jest to uklon w stron? posiadaezy 

stabszyeh maszyn, ale jednoczesnie przy uklonie 

wypi?to wiadomq cz?sc ciala w stron? osobdb 

majqcym cos lepszego niz 48B. 

Po prawej: 
Co ten Ermac wyprawia? 
Nie maze walczyc jak 
mezczvzna?! 

Mortal Kombat Trilogy miata bye w zamierzeniu 

chlopakow z Midway gr? sieciow?. Na 

spragnionych wieloosobowych pojedynkow 

oczekuje potqczenie poprzez protokol IPX, 

modem i kabelek. Standard to oczywiscie gra 

jeden na jednego, dopuszczalne sg bijatyki do 

Trilogy 

File Screen Options Help 

osmiu zabijakow (nie wszyscy naraz, panowie, 

troch? kultury!). Osobnq sprawg pozostaje 
problem z uruchomieniem gry sieciowej 

(przetestowalismy MKT korzystajqc z IPX). 

Polqczenie bardzo cz?sto si? rwalo, a gra pod 

Windowsem po prostu potwornie si? wlokta 

(mimo niezlego sprz?tu). Mowigc inaezej, jest 

to zabawa dla upartych i potwornie 

zdesperowanych gosci - co mimo wszystko nie 

przekresla zupelnie samej idei takiej formy gry. 

Jezeli skorzystacie z kabelka, b?dzie nieco lepiej, 

a wi?c w zaciszu domowych pieleszy, dwa 

komputerki i dwoch jegomosciow jezdzqcych na 

tym sprz?cie (bez skojarzen), moze dostac 

niezly wycisk, a na pewno pot?zn? dawk? 

emocji, 

W panelu opeji, jak zwykle, okreslicie sobie m.in. 

krwistosd giery, szybkosc poruszania si? 

zabijakow i tym podobne podnoszqce walory 
smakowo-wizualne bajery. Poza tym zaczarujg 

Was niezmienne i zawsze atrakcyjne dzwi?ki, 

ktorych nie uslyszycie nigdzie indziej, ale to juz 

chyba wiecie. Osobiscie gralo mi si? w Mortal 

Kombat Trilogy calkiem milo, jednak nie 

poczulem juz tej ekscytacji co kilka lat temu. 
Bye moze za bardzo si? zestarzalem, jednak 

przede wszystkim na ow stan wpfywajq 

trojwymiarowi "konkurenci" MKT, ktorzy czyniq 

z niego obiekt nieco przestarzaly, czyli zabytek 

vel antyk. Jezeli jednak ktos chce rzec kiedys do 

swej latorosli: "zdejmij te antenki Jasiu i 

wyciggnij stare Pentium III, tatus pokaze ci, w 

jakie giery dawniej si? gralo" - to prosz? 

bardzo. 

Producent: 
Midway Games Inc /GT 

Wymagania: Dystrybutor: 
P-90.16MBRAM.CDx4, LE.M 
Windows 95 lei (022) 6428165 

Internet: http://www.glgames.com 
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Koszykdwka po raz pierwszy - 
1 NBA Live '9B_ 

NBA Live 98 koilczy Irylogi; pod wszyslko 
mfiwiqcym tytutem "EA Sports 08". Konczy w 
wielkim slylu. Chociaz jesiem zwolennikiem nogi i 
hekeja, to tym razem kosz wygrywa. NBA 98 bije 
NHL i Fifkg pod wzgledem graficznym, 
dynamizmem i olbrzymiin pealizmem. 

MAC 

Po prawej: 
Dathym sie lak oslrzyc za 
grawo grywKBA. 

ra wita nas dosyc przeci?tnym 
intrem, gdzie oprocz efektownych 
akcji koszykarzy mozemy zobaczyc 
tariczqce na parkiecie panienki, co, 
jak si? pozniej okazuje, jest 
widokiem bardzo cz?stym w NBA 

98 twystarczy wlqczyc w czasie pnzerwy 
Halftime Show lub zrobic Save]. Dalej sq bardzo 
nudne ekrany opcji. Szczerze powiedziawszy te 
sprzed roku byly tadniejsze. Do wyboru mamy 
pojedynczy mecz, sezon, playoffy, konkurs 
rzutow za 3 punkty i edytor. Wyedytowac 
mozemy zarowno jeden team jak i cai? lig?. 
Muzyka sqczqca si? w tym czasie z glosnikow 
jest koszmarna. Jakies poplgtanie soulu, jazzu i 
funky przyprawia mnie o bol glowy, 
Zdecydowanie bardziej wol? ostre, gitarowe 
kawatki np. z NHL. Ale najwazniejsza jest sama 
gra, wi?c kilka szybkich klikni?c i oto ukazuje si? 
parkiet... 

I to jest orgia dla fana koszykowki! Ale ta 
przyjemnosc jest zarezerwowana dla posiadaczy 
3Dfx. Pozostali mogq si? powiesic, utopic, 
zastrzelic (niepotrzebne skreslic) lub zrobic cos 
w tym stylu. Po wlqczeniu wszystkich detali 
widok naprawd? oszolamia. EA Sports od 
zawsze dqzyta do pokazania swoich gier tak, aby 
przypominaly jak najbardziej transmisj? 
telewizyjnq. Wydaje mi si?p ze dzi?ki 
wykorzystaniu 3Dfx w koncu udalo im si? 
osi?gn?c zamierzony cel. Cudownie wyglgda gra 
swiatel. Jasno oswietlony jest srodek parkietu i 
swiatlo rozprasza si? w roznych kierunkach, tak 
ze np. w rogach parkietu jest po prostu 
ciemnawo. Publika kryje si? gdzies w mroku, 

potpgujqc ten “swietlisty11 klimat. Samemu 
parkietowi tez nic nie brakuje. Nareszcie 
zrobiony jest z drewna, a nie z czegos 

pomarariczowego. Mozna wr?cz policzyc klepki, 
widac dokladne cienie, s? odbicia lamp i nawet 
pilki [ciekawe kto tarn pastuje parkiety - 
checheche!). Ekstra wyglqdajq zawodnicy, 
zadnego pikselka, kazda facjata jest dokladnie 
odwzorowana, no i te roznice wzrostu. 
Wystarczy postawic koto siebie O'Neilla i 
Stocktona. Nie dosyc, ze widac tych 
kilkadziesigt centymetrow i kilogramow rdznicy, 
to inaczej si? poruszaj?. O'Neill jaktaki duzy 
goryl, ci?zko i ospale. Stockton za to zwinnie i 
szybko niczym wiewiorka, Wykorzystanie motion 
capture to kolejny olbrzymi plus NBA 98. 
Koszykarze ruszaj? si? bardzo naturalnie i z 
niewymuszonym wdzi?kiem wykonujqc pivoty, 
slam dunki, alley oopy etc. Dzwi?ki z trybun i 
komentarze stojq na srednim poziomie, mogto 
bye lepiej. EA Sports w koncu pokusila si? o 
cztery poziomy trudnosci i o ile Rooki oraz 
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Starter sq banalne, to na All-Star i Superstar 
mozna pogiercowac z duzq przyjemnosciq. 

Gra na dwoch pierwszych wyglqda mniej wi?cej tak: 
wciskamy klawisz przyspieszenia, wbiegamy pod 
kosz i fadujemy efektowny wsad. Ewentualnie 
rzucamy z kazdej pozycji, bo pitka i tak wpadnie do 
kosza. Komputer nie stosuje zadnej obrony, a w 
ataku latwo go skleic lub zabrac mu pitk?. Na All- 
Star blaszak zaczyna kozaczyc. Kr?ci efektowne i 
efektywne akcje, celniej rzuca, a nasza celnosc 
spada. Mimo wszystko mozna go jednak dose latwo 
pokonac. Zabaw? (dtugg i znakomitq) gwarantuje 
nam Superstar. Tu nie ma zartdw, moment 
zagapienia i jestesmy kilka punktow w plecy. 
Przeciwnik stosuje bardzo dobrq obrony cz?sto 

dziewi?ciu kamer, co podkr?ca jeszcze bardziej 
“telewizyjnosc" tej gry. Dochodzq do tego obfite 
statystyki i oto mamy pelen obraz NBA 98. 

Plusy: 

- praElha 
■ nmfion cajiliire 
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•tteiitiriKf 
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Oczywiscie ludzie nie posiadajqcy akceleratora 
3Dfx b?dq mogli takze pograc, jednak wtedy jest 
to calkiem inna gra. Nie powiem, zeby wyglqdala 
zle, ale jednak 3Dfx czyni tutaj prawdziwe cuda i 
gdy potem spojrzy si? na "gofq" wersj?, to 
trudno si? niq zachwycac... Dlatego do kupna 
[naprawd? wanto!!!) NBA Live 98 zach?cam 
szczegolnie wszystkich posiadaezy 3Dfx. Dla 
pozostalych dedykuj? mojg mysl tygodnia : 
"Pecet bez 3Dfx to jak ciepte piwo. Niby 
etykietka taka sama, ale smak inny..." 

Ps. Ocena naturalnie odnosi si? do wersji z 
3Dfx, 
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Recenzje 74 

zalezy przysztosd swiata i los planety. 
Ratowanie jej weszfo Ci, fanowi przygodowek, 
juz zapewne w nawyk... 

Gra po uruchomieniu powalila mnie na kolana 
swojq grafikq, choc z drugiej strony w tej 
niewygodnej pozycji trwalem niezbyt dlugo. 
Programisci z firmy Southpeak opracowali nowy 
system, zwany Video Reality, ktony pozwala na 

El General Magnifico 

Po prawej: 
Gdzies tu jesl burszlynowa 
kumnala? 

Po prawej: 
Rakczysmok-wybor 
nalezy do ciebie. 

musiat jednak zaczynac wszystkiego od zera - 
narz?dzia miat gotowe. Temujin tymczasem 
rozpoczynal podboj swiata jako przywodca 
kilkunastoosobowej bandy pospolitych 
stepowych zlodziejaszkow; byt synem wodza 
niewielkiego plemienia i po smierci ojca musial 
swoich ludzi uczyc dostownie wszystkiego - 
przed nim na stepach Mongolii nie toczono 
prawdziwych wojen, tylko co najwyzej 
podkradano sobie konie i kobiety, a lokalne 
wojenki nazwac mozna byto co najwyzej 
zadymamL Gdy umierat, wladat pot?znym 
panstwem, rozciqgajqcym si? od zachodu na 
wschod: od Wpgier w Europie po Kore? w Azji, i 
od polnocy na poludnie: od Syberii po Tybet, a 
armie skosnookich jezdzcow natarczywie walily 
we wrota Chinskiego Muru (otworzyli je jego 
synowie]. Imperium Temujina przetrwalo dose 
dtugo, a jego wplywu na dzieje swiata nie da si? 
przecenic - choc Mongolowie nalezeli raezej do 
niszczycieli niz do budowniezyeh. Dzis zas nikt 
wtasciwie nie wie, gdzie jest grob najwi?kszego 
z chanow... 

Tworcy gry zatozyli, ze niejaka Xiao, jedna z 
kaptanek prastarego demona zwanego Wah-Jin 
(Dr?czyciel Dusz), pochwycita dusz? Czyngis 
Chana i uwipzita jq w pewnym artefakeie - 
Glowie Koziorozca. Uwi?zione przez demona 
dusze niezliczonych wojownikow czekajq wipe w 
zaswiatach na dzien, kiedy Czyngis narodzi si? 
ponownie, by raz jeszcze podbic Ziemi? i poddad 
jq wfadzy piekielnika. Jak zwykle znow od ciebie 

Szef, O.2.W. (ObyZyl Wiecznie- 
formuta obowiqzujqca w redakcji 
przy zwracaniu sly do 
niaczelnego), wrpczyt ml 
zielonkawe pudelko, dodal dad 
zieloakawq kslggg i powiedziat 
toaeia Napoleona, nozkazajqcega 
gwardii pod Waterloo zewnzec sip 
w czworoboki: "Receazja na 
wezoraj!". Taaaaest! - ryknqtem 

jak na slnzbistp przystalo i przepisowo zatrzpslem kolanami (Szet, 
O.Z.W., lahi kiedy wszystko przed nim dygoce - maze dlatego tak 
chptnie jada nozki w galarecie?). I tak w moje race tratil TEMUJIN 
wyprodnkawany przez Southpeak. 

ra jest przygodowkq, podobnq 
moze w charakterze - choc nie w 
nastroju - do CLANDESTINY czy 
WERSALU. Poruszamy si? po 
rozleglym, prywatnym Muzeum 
Stevensona, i musimy rozwiklac 

zagadk? towarzyszqcq serii niezwyktych 
wydarzen, ktore rozgrywajq si? niejaka na 
naszyeh oczach. W muzeum, o ktdrym mowa, 
pewien bogaty ekscentryk zgromadzif niemal 
wszystkie przedmioty, ktore niegdys nalezaty do 
Czyngis Chana, znanego jako Temujin, co w jego 
mowie ojezystej znaczyfo Zelazny Noz. 

Sam Temujin byl niezwykle ciekawq i 
nietuzinkowq postaciq. Pozwol? wi?c sobie 
skrobnqd o nim par? zdan. Tylko dwa razy w 
historii state si? tak, ze przywodcy niewielkich 
narodow za zycia jednego pokolenia stworzyli 
pot?zne imperia. Pierwszym z nich byt wtadca 
Macedonii, Aleksander Wielki, drugim wlasnie 
chan Mongotow, Temujin. Ten pierwszy jednak 
odziedziczyt po ojeu swietnie zorganizowane 
panstwo, doskonale wyewiezonq, zaprawionq w 
bojach armi? dowodzonq przez ludzi, ktorzy - jak 
na przyklad Parmenion - nie umieli przegrywac 
bitew. To prawda, ze Aleksander osiqgni?ciami 
przerost swego ojca, Filipa Macedonskiego, nie 

przedstawianie wnptrza komnat, przedmiotow, i 
ogole calej gry w trzech wymiarach filmu wideo. 
Oznacza to, ze na ekranie komputera mozna 
oglqdad film, w ktdrym graez aktywnie bierze 
udziat - zatrzymuje si? w wybranych przez siebie 
(choc z pewnymi ograniczeniami, o ktorych za 
chwil?] miejscach, moze oglqdad przedmioty z 
roznorakiej perspektywy, moze nawet - co jest 
istotnq nowosciq - oglqdad te same wydarzenia 
z rdznej perspektywy. W?drujqc korytarzem, 
natkniemy si?, na przyklad, na przerazonq dam?, 
wypadajqcq z sqsiedniego pokoju i uciekajqcq ile 
sil. Jesli b?dziemy szli tym korytarzem z 
przeciwnej strony, cate wydarzenie obejrzymy z 
innego miejsca. Dose to niezwykle i istotnie 
nowe. No i nie masz tarn pikselow! 

Wrazenie swobody znika jednak dose szybko - 
okazuje si?, ze tak naprawd? mozesz zatrzymac 
si? jedynie w miejscach przewidzianych przez 
twdreow gry. Jest ich sporo, owszem, ale brak 
zapowiadanej w reklamie catkowitej swobody 
ruchow. Od WERSALU, CLANDESTINY czy innych 

Temujin - draka w muzeum i 
I Temujin 

liner 03/90 
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Po prawej: 
Gdzie sg Ghoslbuslers?! 

zakl?ty w pewnym artefakcie - nalezy jednak 
pierwej go uwolnic. Zagadki s? dose trudne - 
wystarezy rzec, ze autonzy Temujin dolqczyli do 
niej Hintbook (zapiecz?towan? wprawdzie, ale 
gotow? ksiqzeczk? z podpowiedziamik Widac 
niezbyt wierzq w inteligencj? graeza albo tez 
uznali, ze bez pomocy nie ma on szansy na 
sukces. Zagadki, jakie przyjdzie nam 
rozwiqzywac, sq roznorakie - od logicznych, po 
zwykle puzzle, czyli uktadanki (elementy 
skladowe tych ostatnich niekiedy sq trudne do 
odnalezienia.]. Gra toezy si? wokol pewnych 
kluczowych epizodow - b?dziesz spotykal 
najrozniejsze postaci (wfasciciel Muzeum, 
dyrektor, kustosz, szef ochrony, a nawet tajny 
agent rzqdowy). Niektorzy b?dq ci pomagac, 

Powyzej: 
Enetgla psi pomoze ci! 

takich 
przygodowek gra 
rozni si? tym, ze w rzeezy samej 
jest mocno interaktywnym filmem wideo. 
Fabula nie jest liniowa [znow nowosc - 
przynajmniej w tego typu grach wideo], 
rozmaite zagadki mozesz bowiem rozwiqzywac 
w dose dowolnej kolejnosci. Rozwiqzanie 
poszczegdlnych "puzzli" nagradzane jest 
tadnymi wstawkami filmowymi. 

Gra zawiera si? na szesciu dyskach - co nie 
powinno dziwic, bo to w istocie interaktywne 
filmy. Autorzy troch? jednak graeza oszukali - 
tak naprawd?, ekran jest znaeznie mniejszy niz 
mogloby si? wydawac, zawiera bowiem dose 
szerokq ramk?, w ktorej umieszczono konsol? 
obslugi gry - rozwiqzanie znane z licznych 
RPG. Menu jest aktywne - mozesz wen 
wchodzic, otwierac je dodatkowo, oglqdac 
szczegolowo zawarte w Inventory przedmioty 
- w sumie jednak zaw?za pole zabawy. 

Przed graezem stoi nie lada zadanie - musi 
zorientowac si? we wszystkich tajemniezyeh 
wydarzeniach w Muzeum i zaradzic odrodzeniu 
si? prastarego Zta. Pomoze mu w tym 
kaplanka Mei, ktorej duch rowniez zostal 

inni rzucac ktody pod nogi. Gra ofiaruje tez opeje 
zr?cznosciowe - mozna [a wlasciwie trzeba) 
postrzelac sobie z katapulty. 

Niestety, trzeba tez rzec siowko o slabych 
stronach programu. Najwi?ksz? z nich jest - 
moim zdaniem - brak opeji wyswietlania tekstu 
na ekranie, Nie b?d? si? tu rozwodzif nad 
wadami takiego rozwiqzania - przedstawialem je 
juz wczesniej. Ceterum senseo... Drug? z 
powaznych wad jest fakt, ze gra sladowo tylko 
instaluje si? na dysku - co powoduje 
konieeznose nieustannego niemal doczytywania 
z kompaktu i irytujgco zwalnia tempo gry. Nie 
wierzeie tez rekomendaeji sprz?towej na 
opakowaniu - ja mam lepszq (Pentium 166 i 32 
Mb RAM), a zgrzytalem z?bami jak wampir na 
wspomnienie o kolku z osiki. Oszcz?dzanie 
miejsca na dysku wychodzi w tym przypadku 
bokiem. 

Dose skomplikowany jest tez sterownik gry - 
dawno nie widziatem dziwniejszego, z pozoru 
efektownego, w rzeezy zas samej mato 
przyjaznego uzytkownikowi, Trzeba si? niezle 
natrudzic, by nauezye si? sprawnej obslugi - 
konieeznej w niektorych etapach gry. Ale, jak 
mawial przykuty do skat Kaukazu i dr?czony 
przez nieprzyjaznie nastawionego s?pa 
Prometeusz, do wszystkiego mozna si? 
przyzwyczaic. S?p w koncu tez musiai 
przywykngc do codziennej, przymusowej poreji 
swiezej wqtrobki. Muzyka jest dose efektowna i 
niezle podkresla nastroj gry, aie to dzis juz 
norma. Dialogi sq wyraznie wygtaszane i (jesli 
masz dobr? kart? muzyezn?) mozna je jakos 
zrozumiec - co nie oznaeza wcale, ze zrozumie je 
kazdy. Ci, ktdrych znajomosc amerykariskiej 
odmiany angielskiego jest nieco mniej doskonata, 
b?d? mieli przechlapane jak prosi? podezas 
ulewy. 

Dodawszy jedno do drugiego i trzeciego, 
otrzymujemy produkt, ktorego dodc efektowna 
oprawa kryje spore wady. Zajadly milosnik 
przygodowek si? nimi nie zrazi - nie polecalbym 
jej jednak komus, kto z gierkami przygodowymi 
jest na bakier. Choc godzi si? rzec, ze jezeli 
programisci z Southpeak usun? wspomniane 
przeze mnie braki, to ich nast?pne produkty 
mog? okazac si? godne uwagi - system Video 
Reality kryje w sobie spore mozliwoSci! 

z^hn W 
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Recenzje 

Marsjanie kontra krowy 
I The Reap_ 

W oslatnim rokii mimo potyinoj tali oowycti glen 

zalewajpj rynek, mllosnicy pewnych galunkdw 

odczuwali niedosyt nowodci. Dolyczylo to glAwnle 

RPG oraz niegdyd niesamowicie popularnych 

izometrycznych slnzelanin. Jedll chodzi o dnuga 

ze wspomnianycti dziedzin, to wtasciwie w 

zeszlym roku jedynym tytutem wantym 

wymienienia kyt rodzimy Katharsis. Tymczasem 

nowy rok powitol nos niesamowitg rzezip o 

nazwie The Reap. 

Lord Yabol Gra bazuje na chwalebnej przeszlosci 
gatunku. Stworzona przez 
Horsemarque [twdrcy Super 
Stardust) wyglqda zupelnie 
klasycznie, tyle, ze DUZO lepiej. Tak 
wi?c zasady nie zmienity si? wcale - 

zbieramy bonusy, nowe bronie i "zycia” oraz 
wyrzynamy wszystko, co przesuwa si? na 
planszy w naszym kierunku, a takze to, co si? 

nie przesuwa, ale moze bye zniszczone. 
Ostatecznie mozna zresztq grzac we wszystko, 
bo amunieja si? nie koriezy. Jakwidad: klasyka. 
Roznice sq za to w szczegolach: otdz po 
planszy, oprocz atakujqcych nas przeciwnikow, 
biegajq rowniez naukowey, dowodey oddziatdw i 
inne persony todpowiednio 
oznaezone], ktorych zabit 
skutkuje w pdzniejszym 
□kresie utatwieniem. Ale 
nie tylko: np. pociqgi 
towarowe na pierwszym 
poziomie wiozq 
materialy, ktore postuzq 
do wzmocnienia 
konstrukcji mega-bossa, 
no chyba, ze nie postuzq, 
jesli zdqzysz poslac je w 
powietrze. Zdecydowanie 
nalezy tez niszczyc 
naukowcow i dowddeow 
[group leaders) - mozecie byd 
pewni, ze w jakis sposdb 
zaowocuje to w przyszlosci. Nie 

Fabut? wypadatoby pominqc milezeniem, ale nie 
daruj? sobie. Otoz graez jest najemnikiem, 
ktorego Obey wysylajq, by zniszczyf Ziemi? i jej 
armi?. W zwiqzku z powyzszym obowiqzkiem 
graeza b?dzie niszczenie wszelkich przejawow 
ziemskiego zycia - z braku czlowieka rdwnie 
slusznq czynnosciq b?dzie zabicie krowy lub 
owey (ewentualnie w?gorza albo innego gada). 

Akcja dzieje si? w czterech 
"swiatach": na pustyni, 

pod wodq, w lodowych 
jaskiniach oraz 
miescie Metropolis 
[Ugly Joe slusznie 
zastanawiat si?, czy 
nie jest to subtelna 
aluzja do konkureneji 
- twdreow 
Katharsis) przy czym 
kazdy ze "swiatdw" 
to dwa etapy. 

e mniejsza o fabul?. 
, co przyciqga do gry, 

nie jest bowiem z pewnosciq 
historyjka, ale oprawa 

musz? dodawac, ze zaniechanie tej zboznej 
czynnosci spowoduje konsekweneje raezej 
srednio pozytywne. Co do entuzjastycznie 
zapowiadanej sztucznej inteligencji Cpatrz. CDA 
9/97), to niestety faktyeznie jest ona sztuczna 
tzn. jedynym faktem przemawiajqcym za jej 
istnieniem jest to, ze przeciwnicy strzelajq w 
Twoim kierunku, a nie wsz?dzie naokolo, jak to 
bywato kiedys. 

Powyzej: 
Owce nie maja latwego 
zycia. Z lednej slrony 
szykanowane przez 
pastuchdw, a teraz leszcze 
kasmicl. 

PJusyf " 
• doskonala, dynamlczna 

grafika 
• grywalnoSC 
• w miar? oryginalna 

(“Diyginalniejsza" niz Id 
zwykle bywa) fiisloryjha 

• bezpomocy 3Dfx 
wyglada tak, jakby zefi 
horzystala! 

Minu$y: 
• irudnoscmisji 
•zbyl rzadko mozna 
zapisac gr? 

□cena: 

tla naprawd? dawno nie widzialem, a widzialem 
wiele. Moja "sadysfakeja" z gry jest tym 
bardziej znaczqca, ze gatunek, ktorego 
przedstawicielem jest The Reap, nigdy jakos nie 
przystawat do moich zamitowan i z poczqtku 
bylem niezbyt zadowolony z obowiqzku 
popelnienia tej recenzji. W chwili obecnej moja 
opinia calkowicie si? zmienila i jedynym, co mog? 
zarzucid tej grze, jest wysoki stopien trudnosci, 
co jednak mozna potraktowac jako zalet?, gdyz 
dzi?ki temu po prostu dtuzszy czas b?dzie mozna 
grad. 

Wypadatoby podsumowac t? recenzj? jakims 
konstruktywnym stwierdzeniem. Powiem tyle: 
warto kupid The Reap nawet, jesli naszym 
ulubionym gatunkiem sq strategic w rodzaju 
Stars. Po prostu kiedy zirytuje nas kolejna 
porazka zpowodowana brakiem dwoch i pdl 
punkta w tabeli 132b, kolumna alO ;-), 
b?dziemy mogli zrelaksowad si? bezlitosnym 
mordowaniem Ziemian i ich krow. Chwala za to 
Marsjanom! 
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Reoanzje 

Samotnik po chinsku 
Shanghai Dynasty_ 

nia pewnym staple, niekaniecztiie zreszlg 

komputepowej, ertukacji kazdy spotkaf sip chyba z 

czymS w rodzaju domina z cbinskimi znaczkami 

zamiasl knopek i ptytkami poukladanymi na 

dodalek jedna na dpugiej. Gala Mutt w ich 

zdjpciu polega na tym, iz do dyspozycji mamy po 

nieppzewidzianym posunipciem nietpudno. Na 

komputepy - wtedy bytn In mate Atapi - ta 

wialowiekowa lamiglowka z Kpa|u Spodka Mia 

w osierndziesiptym szoslym poku pod nazwp 

Shanghai, a abecnie Activision wydal jej znacznio 

udoskonalonpwepsjp. 

Po prawej: 

Magia i mlecz. 

ALLOR 

go HH ;i| 
II 

1% ■ >- -->3 

Co z tych dawnych czasow 
pozostalo? Wtasciwie tylko ogolne 
zasady, gdyz do podstawowej 
rozgrywki doszto par? nowych 
pozycji z naciskiem polozonym 
gtownie na rywalizacj?. W Dynastii 

na przyktad startuje naraz pi?ciu zawodnikow, 
kazdy z identycznie ulozonymi 
siedemdziesi?cioma dwoma plytkami czyli 
polowq normalnego zestawu. Wygrywa 
najszybszy, ale i najbardziej przewidujqcy, gdyz 
prawidta obowiqzuj? takie same jak w 
standardowej rozgrywce i nieprzemyslany ruch 
moze wiele kosztowac. To jednak nie wszystko, 

Powyzej: 
Zielany stoliczeklplylki. 
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Ocena: 

dochodzi jeszcze bowiem nowa kategoria ptytek 
tzw. Jokery: po zdj?ciu pary czeka nas jedno z 
siedmiu wydarzen, mi^dzy innymi odwrdcenia 
wszystkich ptytek na plecy czy cofni?cie paru z 
wykonanych juz ruchow. 

Troch? inny cel przyswieca zabawie w 
Pandemonium: tutaj wszystkich pi?ciu 
zawodnikow operuje na tej samej piramidce. 
Wygrywa posiadacz najwi?kszej liczby zebranych 
ptytek, przy czym - poniewaz nie trudno tutaj o 
sytuacj? bez wyjscia to jakiejkolwiek strategii w 
szalenczym wyscigu i wzajemnym sobie 
przeszkadzaniu mowy bye nie moze) - gra 
losowo w takim wypadku zmienia ustawienie 
ptytek, zachowujqc ksztatt piramidki, Mozna 
sobie przy tym oczywiscie wzajemnie dopetniac 
pary, wi?c punkt ci?zkosci ze strategii przenosi 
si? dosd ostro w strong samej tylko 
spostrzegawczosci. 

Procz ogolnie poj?tego burzenia, mozna sobie 
takze zagrac w prawdziwego Mah-Jongga, przy 
czym ma on niewiele wspdlnego z ogolnie si? z 
t? nazw? kojarzqcymi uktadankami opisanymi na 
wst?pie. W ogole nazwa ta okresfa przede 
wszystkim sam zestaw ptytek, w drugiej 
kolejnosci gr? dla czterech osob podobnq do 
karcianego Remibrydza, a dopiero na samym 
koncu, nie do konca poprawnie zresztq, zabaw? 
z piramidkami. Zasady w Mah-Jonggu sq 
proste, ale i bardzo rozbudowane. Podstawy 
mozna przyswoic sobie w przystowiowe pi?d 
minut, ale by poznad wszystkie niuanse, 
potrzeba go znacznie, znacznie wi?cej. 
Wszystkie informacje zostaty zresztq 
przyst?pnie wylozone w samej instrukcji na 
czterdziestu trzech stronach - podstawy to na 
szcz?dcie tylko cztery z nich. Dodatkowo dzi?ki 
wielu opcjom konfiguracji mozna zaczqd zabaw? 
juz po tych pierwszych czterech, bez obawy o 
ciqgle "zostawanie z tylu". Uwazad trzeba tylko 

na jedno: pelna rozgrywka lubi sobie potrwad 
sporo ponad godzin? - czas skraca si? dopiero 
po przyswojeniu wyzej punktowanych kombinacji 
opisanych na pozostalych czterdziestu 
stronach. 

Wspomniatem wczedniej o nastawieniu na 
rywalizacj?. Otdz nawet w samodzielne zbieranie 
ptytek mozna pograc we dwojk?, po kolei na tym 
samym ustawieniu i z uciekajqcym czasem. Ale 
to nie wszystko, Przez siec mozna si? 
pojedynkowac we wszystkich pozostalych 

wieloosobowych konkurencjach! A poniewaz 
program potrafi skorzystad ze zwyklego kabla, 
modemu, Novella i Internets wi?c na brak 
ch?tnych narzekac raczej nie mozna, a grad 
mozna i na jednym CDku. 

A teraz, jak to zwykle zreszt? pod koniec bywa, 
pora na mate podsumowanie. Gra wciqga. 
Wykonana jest porzqdnie, zmieniad mozna 
grafik? na plytkach, a z kompaktu przygrywa 
muzyczka dostosowana do ich wyglqdu. Jest 
nawet cos specjalnie dla dzieci - nauka literek 
lub prostych dzialan matematycznych! Proces 
uzalezniania mozna wi?c zaczqc bardzo 
wczesnie. Zreszt? bardzo tn polecam, mimo iz z 
poczqtku mozna dostad oczoplqsow, a uszami 
wydobywac si? b?dzie siwy dym. Ale nikt, jesli 
si? tego nie chce, nie pogania, a nic nie wptywa 
na pdzniejsze samopoczucie rownie dobrze co 
wygranie Turnieju. 

'll 
-ACT1C 

Producent; 
Ac'ti vision 

Wymaganis: 
P 90.16MB RAM.COKZ. 
Windows SEj 

Dystrybutor; 

OpiSmui 
mom437737 

Internet: Mrp:/A«ww.Bt:tivisioB.wKFi 

Humer Ef3/9B 
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Wojna trwa nadal... n 
KKnD Xtreme_ 

W dohie ppzerttznycli wersji Goldtudziez 

kompaktdw z dodatkowymi misjami wydawalo sip, 

ze Beam Software o swoiin KKnD nieco 

zapomniat. CAz, jei ktott przez rok prawie nic 

nowego nie wypuszcza, to wniosek taki nasuwa 

sig sam. Az In nagle, ni z tego niznwego 

pojawita sip weraji Xtreme i w dodatku 

wylqdowata sobie na mym biunku. 

Allor To zriBGzy wyl?dowala sama plytkah 
bo juz pudelko zdqzylo si? gdzie£ po 
drodze zgubid. Tak wi?c pomfmo 
szczerych ch?cl na lektur? 
zrmiszony zostalem do zabrsnia si? 
od razu 2a granie. A tutaj ozekalo 

pierwsze zdziwienie - pod New Game znalezc 
mozna kampanie ze zwyklej wersji, wszystkie 
natomiast dodatki zgrupowane zostaly w New 
Missions. Nie zrazony pierwszym chybionym 
strzalem udatem si? wi?c kursorem na ten 
wtasnie wciskacz i oczom mym ukazato si? 
dziesi?c zupetnie nowych potyczek; po zmianie 
strony oczekuje oczywiscie nast?pna dziesi?tka, 
czyli razem dwadziescia pol bitewnych. 
Po wybraniu na chybit trafit jednej z nich 
zanurzytem si? w stary dobry swiat walki 
symetrycznych z mutantami. Niestety po okolo 
kwadransie zmuszony zostalem do powrotu na 
ptaszczyzn? gtownego menu - powodem byta 
tym razem, ogl?dnie mdwi?c, beznadziejnosc 
sytuacji. Taaa, jedno trzeba przyznac: bez 
dtuzszego treningu na starszych nie ma si? 
nawet co zabierad za misje nowe. Tutaj liczy si? 
niemalze kazda sekunda czy litr ropy, czasu bez 
atakow jest bowiem tylko jakies pi?c minut. 
Pdzniej juz tylko fala za fal?, bombowiec za 
bombowcem, osa za os? przybywac b?d? wci?z 
nowi i nowi. Pol biedy jeszcze, gdy wieza 
wiertnicza stoi tuz przy bazie, chociaz w takim 
wypadku nie mozna zazwyczaj liczyc na zbyt 
wielk? ilosc znajduj?cego si? pod ni? bogactwa, 
w przeciwnym bowiem wypadku trzeba jeszcze 
wydzielic dodatkowe sity do jej obrony. 
Do tego dochodzi standardowa walka na dwa 
fronty, a wliczaj?c w to oddalon? wiez? nawet 
na trzy. Plansze zbudowane s? bowiem w taki 

sieci: wybiera si? stron?, liczb? 
sprzymierzencdw i wrogow, dost?pne na 
pocz?tku zasoby oraz kolorek i hajda na 
wrogow, ktorych umiej?tnosci tak przy okazji 
tez mozna zmienic, Zabawa jest przednia: 

Producent: 
Beam Stjllwaro / McEEjour^ie 
House/Electronic Aris 

Wymagarcia: 
Pwltltim. 1SMB RAM. 
CD*?, Dos/Win ^ 

Pystrybutor: 
IPS 
mm) 6422766 

Internet: (mpY/wwfl,6 

dost?pne wszystkie wynalazki, kaluz ropy tyle, 
ze moze to si? nawet wydawac nudne, no i ten 
jeden glowny Cel - oczywiscie totalna 
ekstrminacja przeciwnikdw. Co warto zauwazyc 
nie musimy tego dokonywac w pojedynk? - od 
czego s? w koncu wspolbracia w niedoli. Przy 
odpowiednim miejscu startu mozna nawet cal? 
batali? zwalic na nich, troch? gorzej jednak, gdy 
to my stanowimy przedmurze... 
Poza deathmatchem symulowanym dost?pny 
jest oczywiscie i ten pelnokrwisty po sieci, by! 
zreszt? dost?pny i w zwyklej wersji, a wyci?cie 
go tutaj byloby samobdjstwem. Tak na 
marginesie powiem, ze jeden kompakt 
wystarcza na dwoch graczy. 

Dobra, nowe rzeczy juz za nami, pora na 
podsumowanie - w koncu to tylko par? nowosci, 
a opis podstaw by! juz przez Yabola robiony. Po 
pierwsze nie nalezy si? nastawiad na zadne 
ulepszenia jednostek czy budynkow, a szkoda. 
Po drugie nie s? one zgrupowane w kampanii. A 
po trzecie nie maj? filmowego briefingu. No f 

moze, ze k?sekten ma postac orzecha w 
trudnej do zgryzienia skorupie. Na szcz?scie 
mozna sobie przypomniec stare czasy bez 
wyjmowania CDka z nap?du. 

To jednak nie wszystkie nowosci. Dochodzi do 
nich bowiem jeszcze tak zwany KAOS, ktory 
najprosciej mozna opisac jako deatch match bez 

poza tym s? tylko dodatkiem do standardowej 
rozgrywki. Mimo to gra nadal potrafi wci?gn?c, 
a oprawa wcale si? nie zestarzafa. Jedli wi?c nie 
masz jeszcze zwyklego KKnD, to czas najwyzszy 
kupic Xtreme. Nawet jesli go masz, to jest to 
propozycja warta rozwazenia. Czemu zatem 
tylko siodemka? Coz, za mato po prostu w niej 
nowosci. 

sposdb, ze definicja bezpiecznych tylow jest 
poj?ciem rownie abstrakcyjnym co taki na 
przyklad punkt materialny - z ktdrym to nawet 
maj? one jedn? rzecz wspoln?: powierzchni? 
rown? zero. Wszystko to czyni z nowych misji 
smakowity k?sek dla wszystkich maniakow 
maj?cych przejscie starych kampanii dawno za 
sob?, chociaz jesli byto to juz troch? zbyt wiele 
obrotow malego slonca temu, to okazad si? 

Powyzej: 
Politycznie poprawna 
totalnaXtermlnacja... 
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na pomyst, by podlozyc trampoline pod 
spadajqcq niczym kamieri pilkq. Do czego jednak 
moze sip przydac ognisko albo bomba!? To juz 
nalezy do Was. Dodam tylko, ze im dalej 
dotrzecie wraz z Leonem, tym trudniej bpdzie 
pokonac zmyslne przeszkody. Moze sip np. 
zdarzyc, ze Leon bpdzie musial przeprowadzic w 
mroznej krainie zagubionego pingwina. Aby tego 
dokonac, musicie wtasciwie ulozyc kilka luster, 
rozsiewajpce ciepte promienie sloneczko i 
skrzypiqce drabinki. Krain jest naprawdp duzo, 
niektore to pnawdziwe tropiki z krzykliwymi 
papugami i wszechobecnq zieleniq, gdzie indziej 
lod skuwa las, a dookola proszy drobny snieg. 
Kiedy razem z Leonem na dobre ugrzpzniecie i 
nie za bardzo bpdziecie wiedzieli jak ustawic 
przedmioty, zawsze mozecie poczekac, az 
przybiegnie niecierpliwy zegarek na krzywych 
nozkach, ktory podpowie Warn, co nalezy zrobic. 
Szkoda jednak, ze podpowiedzi sq takie 
skromne. Zazwyczaj dowiadujemy sip tego, na 
co i tak juz po kilkunastu minutach prob 
wpadlismy sami. Jest tu pewna trudnosc, bo 
niektore zagadki stanowiq wyzwanie nawet dla 
doroslego cztowieka, a dziecko bpdzie miato z 
nimi sporo problemow. Mozna na szczpscie 
sipgnqd do menu gry, gdzie znajdujq sip 
wszystkie zagadki i wybrac sobie innq, bye moze 
nieco latwiejszq, Zabawp mozna oczywiscie w 
dowolnym momencie przerwac, zapisujqc stan 

gry. 

Zanim wytqczycie grp, zajrzyjcie jeszcze do menu 
i kliknijeie na wymalowany czerwonymi literkami 
napis: Autorzy. Chtopaki z LERYXA zadbali o to, 
aby suche dane o tworcach miaty wlasciwq 
oprawp wizualnq. Koniecznie obejrzyjcie tp 
animkp, jest swietna! 

LERYX LONGSOFT wykorzystal sprawdzony 
pomysl. Okazalo sip, ze w tym wypadku byla to 
wlasciwa decyzja, Odbiorcy dostali znajomych, 
lubianych bohaterow, a zarazem zupelnie 
odmiennq, ciekawq grp. Bez wptpienia mozna 
Zagadki Lwa Leona polecic jako dobrp gierkp, 
ktora zmusza do zdrowego "tamania glowy". 
Tego typu tortury popieram. 

$
 

Producent: 
Leryjf 

Wymagania: 
P75.16MBRAM.CO*<. 
Windows 35 

Internet: 

Dystrybutar: 
t)ptrrmi$ 
(71) 617710 

Mm 03/98 

Powrtit Leona 
Zagadki Lwa Leona_ 

Blisko rok iemii przedstawili^my m tamach CD 

Action platformdwka dla najmlodszych pt. Lew 

Leon. Ciekowa grafieznie, pomystowa i wesote 

gra z wroclawskiego LERYX L0NG80FU cieszyta 

sip duzym zainteresoweniem, o czym kwiadczg 

mipdzy innymi listy, More dzieci slaty do naszoj 

rodakeji. W koidym rozie udany projekt doczekol 

sip kontynnaeji i ponownie bpdziomy aiogli 

pobawid sip z pociosznym Iwigtkiem. 

Inquisitor 

spelnialy wipkszosc postulatow, 
jakie konieezne sq przy tak 
wymagajqcej klienteli jak dziecipca. 
Niestety nieco zapikselowany 
obraz umniejszat dobre, pierwsze 
wrazenie. Takich problemow nie 

Tym razem jednak nasi milusinscy nie 
bpdq wraz z Leonem przedzierac sip 
przez dzunglp, skakac nad 
bezdennymi przepasciami itd. W 
zamian przygotowano interesujpcp 
zabawp, w ktorej wipkszy nacisk 

potozono na myslenie i gtowkowanie, 
zastanawianie sip, jak naszego bohatera 

wydobyc z opresji, natomiast zrpeznose palcow 
nie jest juz tak niezbpdna. Nie jest to wipe 
tradycyjny sequel czy kolejny krpzek z nowymi 
lokaejami gry platformowej. Zagadki Lwa Leona 
przypominajq raezej jeden z pierwszych 
przebojow z dlugiej obecnie listy gier logicznych 
pt. THE INCREDIBLE MACHINE. Najmlodsi ti nie 
tylko) bpdq mogli wipe w trakeie wesolej zabawy 
rozwiqzac kilkanascie zagadek, ktore ustawily 
sip szeregiem przed zmartwionym Leonem. 

Jezeli pamiptacie jeszcze Leona w jego 
poprzednich przygodach, to wiecie, ze wowczas 
nie zawsze wyglqdat jak nalezy. Nie chodzi tu o 
jego wyciqgnipte, zupelnie nie krolewskie portki, 
ale niskq rozdzielczosc, w jakiej pracowala gra. 
Programy i gry przygotowywane dla dzieci 
muszq bye atrakcyjnie wizualnie, bo to wtasnie 
jest plaszczyzna, na jakiej mozna nawiqzac 
kontakt z malcem i zainteresowac go w 
wystarczajqcym stopniu tym, co dzieje sip na 
ekranie. Przygody Lwa Leona byly kolorowe, 
swietnie udzwipkowione i zabawne. Tym samym 

ma juz w przypadku Zagadek Lwa Leona. Gra 
zostala przygotowana w wysokiej rozdzielczosci, 
dzipki czemu bajkowa grafika wyglqda naprawdp 
atrakcyjnie. Nie zabraknie rowniez tych cech, 
ktore byly obecne w niej poprzednio. Przede 
wszystkim mamy calp ferajnp wesotych postaci i 
bohaterow, ktorych poznalismy wczesniej. Jezeli 
wipe polubiliscie sympatyeznego lwa i jego 
przyjaciol, czym prpdzej zasiadajcie do gry. 

Po zainstalowaniu Zagadek Lwa Leona ujrzymy 
ciekawie zrealizowanq “historyjkp", ktora jest 
wstppem do zabawy. Juz po chwili zawitamy na 
pulpit gry, gdzie na Leona czeka trudne zadanie. 
Od razu poznacie naszego bohatera, ktory 
wlasnie duma nad zagadkq, w ktorej tylko Ty 
mozesz mu pomdc, Przyjrzyjcie sip uwaznie 
Leonowi jak kopie pilkp i sprawdzeie, dlaczego ta 
nie chce wpasc do kosza. Oczywiscie! To dose 
proste. Leon chyba nie jadt sniadania i kopie po 
prostu za slabo. Jakby mu tu pomdc? Jezeli 
przesuniecie kursor myszki w dot ekranu, "z 
lasu" wyloni sip nagle menu gry. Po prawej 
stronie znajduje sip przyeisk, ktory umozliwia 
uzyskanie podpowiedzi, gdy nie wiemy jak 
rozwiklad zagadkp. Na srodku ujrzycie kilka 
przedmiotow, ktore nalezy tak rozmiescic na 
planszy, by Leonowi udal sip jego zamiar. Tym 
razem bpdzie to balonik, ognisko, dwa grozne 
wpze (trampolina), lina i bomba! Latwo wpasc 



Recenzje 80 

r Powrot barona 
I Red Baron II_ 

Choi symulatorow lotu oslatnio jest pod dostathiem, lo miluinicy walk archaicznych maszyn, 
skladajacych sip glownie z ptotna, drewaa i strun iorlepianowych, nie byli zbytnio rozpieszczani przez 
produceatdw. Od czasu Flying Corps (nie liczpc jej sdycji "gold") nie pnjawil sip zaden symulator, 
klory przenositby nas w czasy I wnjny Swiatnwej. A szknda! Dla mnie jest tn sama esencja tej farmy 
zabawy - walka jeden na jednego, gdzie liczy sip gldwnie refleks, zrpcznnM i kunszl pilotfiw, a nie 
zasipg radaru i rndzaj nraz ilnsc pnsiadanych na poktadzie rakiei typu "ndpal i zapnmnij". Dlategn z 
wielkp radnsciq odnotnwatem lakt pnjawienia sip gry Red Barnn 2. Starszym lannm symulacji nie 
mnszp ttnmaczyc, cn tn jest ten Red Barnn (zresztp mieliscie jej pelnp wersjp na CD w grudniu). Tn 
przeciez klasyka. Itlalezy sip Warn natnmiast parp stow na temat jej sequela. 

Ogre 

Tryby gry Dost?pne sq pojedyncze misje, 
kampania, misje treningowe, walka 
w sieci (2 tryby). Najprzyjemniej 
gra si? w trybie multiplayer, za to 
najciekawsza jest kampania. Mamy 
tarn oczywiscie dost?p do kilku 

narodowosci: Niemcy, Francuzi, Anglii, piloci 
USA. Co wi?cej, mozemy okreslic dla siebie na 
poczqtku stopien wojskowy (od podporucznika 
po majora). W zaleznosci od tego wyboru nasze 
wyjsciowe mozliwosci dzialania w grze sq 
zrdznicowane. Podporucznik to w sumie takie 
mi?sko armatnie, od ktdrego wymaga si? 
gldwnie pokornego zaliczania kolejnych 
wyznaczonych misji [zwykle w towarzystwie 
kilku kolegdw z dywizjonu). Natomiast wyzsze 
szarze zajmujq si? takze samym 
funkcjonowaniem dywizjonu (i majq tarn zresztq 
calkiem niezle pole do popisu), takoz nie sqjuz 
tak scisle ograniczone przygotowanymi odgornie 
zatozeniami misji. Sugeruj?, rzeczjasna, 
rozpocz?cie swej kariery od samego "dna"; 
mamy wtedy satysfakcj? z rozwoju wtasnej 
osobowosci podczas kolejnych zadari. Np. po 
osiqgni?ciu odpowiedniego statusu mozemy (jak 

na asa przystalo) pomalowac swdj samolot w 
sposob, jaki uznamy za stosowne... W miar? 
naszycb post?pdw b?dziemy tez awansowywani 
i nagradzani medalami. 

Maszyny i misje 
W sumie jest nieco ponad 20 aeroplanow Cliczqc 
wszystkie strony razem], w tym znane 
wszystkim Fokkery, Spady czy Camele. Misje sq 
dose urozmaicone: od typowych walk pomi?dzy 
mysliweami, poprzez ataki na bombowce, 
balony, cele naziemne, wsparcie wiasnych 
wojsk, patrole, az po eskort?. Kazda z maszyn 
zachowuje si? nieco inaezej, zgodnie z jej 
prawdziwymi, "historyeznymi" cechami 
[Sopwith Camela doradzam wi?c 
doswiadezonym pilotom!]. Tu nalezy konieeznie 
wspomniec o tym, ze w RB2 pomyslano o czyms 
takim, jak wpiyw uszkodzen na osiqgi 
samolotow. Tzn. wiadomo, ze im bardziej 
jestesmy poharaJtam, tym trudniej si? steruje, i 

Powyzej: 
Jak na gre bez 3DFx - gala 
]esl calkiem o’k. 

tym kaprysniej zachowuje si? nasza maszyna. 
Ale - duzo tez zalezy od tego, jak duzy jest 
stopien uszkodzenia i w ktorym miejscu nasz 
powietrzny rumakjest "ranny". Zupetnie inaezej 
wyglqda lot z postrzelanym silnikiem, gdy 
cisnienie oleju spada z sekundy na sekund?, a co 
innego dzieje si? wtedy, gdy silnikjest OK, ale 
gdy np. stracilismy sporq cz?sc skrzydta. Cieszy 
tez mozliwosc wyskakiwania ze strqconej 
maszyny - choc radocha bylaby tu dla mnie 
wi?ksza gdyby... pilot mial spadochron (0. Opcja 
“wyskoku" jest raezej przydatna w momencie, 
gdy l?dujemy przymusowo w ptonqcej maszynie i 
zalezy nam na mozliwie szybkim oddaleniu si? od 
buzujqcego wraka. Przyrzqdy naszego samolotu 
ograniczone sq do tych najbardziej 
podstawowych: kompas, wysokosciomierz, 
szybkosciomierz itp. Ale uwaga: istnieje tez 
mozliwosc zamontowania w ich miejscu... 
wspolczesnych instrumentow (lub tez dokonania 
miksu obu]. Nie oznaeza to, ze wyposazyeie 
swego Fokkera w radar czy radio - no, bez jaj! 
B?d? to wspolczesne odpowiedniki owczesnej 
awioniki, duzo precyzyjniejsze i odporniejsze na 
zewn?trzne zaktocenia. 

Uzbrnjenie 
Duzo zalezy tu od rodzaju maszyny (tzn. ilosc 
karabinow maszynowych). One tez sq 
podstawowq broniq; skuteeznq, ale kaprysnq 
[nagminnie si? zacinajq, co na szcz?scie mozna 
usuwac w czasie lotu). Amunicji nie mamy zbyt 
duzo [zwykle po 500 sztuk nabojow, a czasem 

1*03/58 
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sporo mniej), ale za to sq jej dwa rodzaje: 
zwykla i zapalajqca [dobra na balony). Oprocz 
tego mozemy podwieszac sobie bomby i... 
rakiety. Nie, nie pomylilem si?: rakiety! 
Naturalnie niekierowywane, o bandzo niewielkim 
zasi?gu oraz fatalnej celnosci - ale jak czyms 
takim przyloimy z bliska w balon tw ktory 
naprawd? trudno jest wtedy NIE trafic), no to 
skutek jest natychmiastowy i bardzo efektowny! 

Lecimy-ico? 
I widzimy knajobnazy w 640x480 w 256 
kolorach. Nie ma wi?kszej rozdzielczosci. Nie ma 
mozliwosci dopalenia grafy spod akceleratora. I 
to si? msci. Bowiem choc z gory wszystko 
wyglqda bardzo efektownie (zryta kraterami i 
okopami bura linia frontu - cool!, wybuchy 
pociskow p-lot i smugowe serie scigajqce nas z 
ziemi - tyz pikne), to im bardziej si? znizamy, 
tym bardziej dolujq tez nasze wrazenia. Wylazi 
pikselozka, obiekty robiq si? kanciaste 
(najohydniejsze sq chyba stanowiska dzial i 
karabinow maszynowych - az szkoda o nich 
pisac). Swoj samolot mozemy oglqdac w kilku 
roznych trybach. Odradzam tu wszystkim 
wchodzenie w tryb kokpitu wirtualnego. Czemu? 
Otoz powoduje to przelqczenie rozdzielczosci 
w... 320x200. Widac tez czasem pewne 
niedorobki Cgdy oglqdamy samolot z 
"zewnqtrz") - popatrzcie na podwozie: ginie 
gdzies jedno kolko i par? innych detali. Brak 
mozliwosci wspoldzialania z akceleratorami 
grafiki jest bolesny i odczuwalny, choc musz? 
przyznac, ze moje ogolne wrazenia (co do 
grafiki) byly w sumie pozytywne. Inna rzecz, ze 
rowno z debiutem gry pojawil si? patch do niej, 
co swiadczy o tym, ze firma swiadomie 
wypuscita w swiat produkt nie do konca 
dopracowany, co zalicz? jej na minus. W czasie 
lotu istnieje bardzo pozyteczna mozliwosc 
kompresji czasu [do 1 Bx) oraz... wtqczenie 
autopilota. Istnieje kilka trybow pracy tego 
ostatniego - w najbardziej rozbudowanej wersji 
nasza rola ogranicza si? tylko do obserwacji - 
komputerowy pilot sam startuje, odnajduje cel, 
atakuje... i powraca do bazy. 

A co slyszymy? 
Zapomnijcie o muzyce. Jest ona slyszalna tylko 
w momentach, gdy nie jestesmy w powietrzu, a 
i to tylko pod warunkiem, ze zainstalowalismy 
sobie gierk? w tych co najmniej 100 Mb [+ 80 
Mb na swap file - niezaleznie od trybu 
instalacji). A ponadto jest raczej przeci?tniacka. 
Za to efekty zastugujq na wielkie brawa. Raz, ze 
jest ich ogromna ilosc. Dwa, ze sq bardzo 
pieczolowicie opracowane: np. zrdznicowany 
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swist wiatru na skrzydlach zalezy m.in. od 
naszej pr?dkosci, poskrzypywanie kadluba i 
skrzydel, trafiajqce w samolot kule wydajq 
rozmaity dzwi?k w zaleznosci od tego, w co 
trafily (metalowe elementy silnika, drewniany 
kadlub, pfotno...). Slychac tez krzyki ranionych 
pilotow, jak rowniez to ile jestesmy odpowiednio 
nisko) dzwi?ki z ziemi - tak efekty wystrzalow, 
jak i np, koscielne dzwony [tu kropelka goryczy - 
niektore z efektow sq miernej jakosci). Ale 
ogolnie gul mi skoczyl! 

Fokker na drugiej! 
Nie jest zbyt latwo zestrzelic komputerowego 
wroga. Raz, ze ich Al jest calkiem przyzwoita 
(szczegolnie gdy trafimy na jakiegos weterana 
albo - jeszcze gorzej - asa). Dwa, ze sterowanie 
nie jest specjalnie przyjazne dla kogos, kto nie 
ma joya [mimo stosunkowo prostej 
klawiszologii) i co gorsza zainstalowal sobie gr? 
w trybie minimum. Wtedy z nuzqcq 
regularnosciq komputer b?dzie co par? chwil 
"zamrazal" gr? w momencie, gdy mamy wroga 
przed lufami, by dograc z CD map? terenu. Zas 
po “odmrozeniu" wrog zwykle gdzies si? juz 
“zapodziat" (tzn. pewnie juz przymierza si? do 
naszego ogona). Celowanie tez jest niezbyt 
tatwe - celowniki na karabinach peiniq tylko rol? 
ozdobnikow. Ale zyc si? da. 

Inne hajerki 
Istnieje bardzo rozbudowana mozliwosc edycji 
trybu lotu. W zaleznosci od wlasnych upodoban 
mozemy odpowiednio regulowac stopien jego 
realizmu (az po praktycznq nietykalnosc), 
pogod?, por? roku, aktualny czas etc. Rzecz 
jasna, im wi?cej ulatwien wlqczymy, tym 

bardziej komputer obniza nam wspolczynnik, 
ktory okresla ilosc uzyskanych w misji punktow. 
W grze macie tez mozliwosc zapoznania si? z 
biografiami najslynniejszych asow tego okresu, 
tudziez mozecie przejrzec sobie modele 
wszystkich dost?pnych w RB2 maszyn bojowych 
oraz mozliwych do napotkania obiektow, 
Niesamowicie leci si? w momencie, gdy nasz 
pilot jest ci?zko ranny - po prostu widzimy jak 
wraz z uplywem krwi slabnie, ciemnieje (i 
czerwienieje) mu w oczach, zaczyna trade 
przytomnosc - i ta emoeja: zdqzymy do bazy 
zanim wykrwawi si? na smierc czy tez nie 
[zwykle nie zdqzamy). Aha - mozliwe jest tez 
edytowanie misji! 

Knotty seriii 
"Na bezrybiu i rak ryba" - olosi staropolskie 
przystowie, Wi?c nie b?d? tu narzekal na RB2, 
tym bardziej, ze gierka posiada sporo zalet i 
dobrq grywalnosc. Ale tez nie mog? zapomniec 
o wadach. Stqd moja opinia o RB2 brzmi "gonna 
strefa stanow srednich". Gierka jest warta 
polecenia, szczegolnie mitosnikom starych 
mysliwcow nie posiadajqcym "dopalaczy” grafiki 
i lubiqeym gr? w sieci - ci b?dq very happy. Inni 
tez nie powinni narzekac. Uczciwa i warta swej 
ceny gierka - ale nic ponad to. 

■ 

*!-/uhrin> | ESf 

Wymagania: I Dystrybutor: 
P-133,16MB RAM,CDx4, IPS 
Windows 95 I E42276U 

Internet: sierra coni 

-^ 

Numer 03/sr 



Recenzje 

[ Z pitka na aucie 
KickQff SB 

W ostatnich miesipch przerAznej maAci pilek wysypato sip cate mnPstwo. Za wszystko 
adpewiedzialne sp oczywiscie zaplanawaae aa tea rek wydarzenia aa Irancuskich murawach, ale i tak 
aie jest la aiaiai skroainym zdaaieai pawdd aajwazaiejazy. Wszyslkie te gry, na maze prawie wszystkie, 
jesli cas przez przypadek przeaczyleai, sp bawieia zazwyczaj kontynuacjami edycji wczesaiejszych, 
najczpsciej zresztp zeszlereczaych, co najpresciej poznac pa nznaczenin wersji - w wipksznsci 
wypadknw w nczy rzacajp sip cyterki 9 nraz 8. 

McDrive Takze i najnowsza produkcja Anco 

Games nie jest w tym miejscu 
zadnym ewenementem. Ot. 

poprawiono po prostu troche 
starych btpddw wprowadzajqc przy 

okazji w ich miejsce, zgodnie z 

prawem Murphy'ego, pare nowych, 
zapakowano wszystko w swieze pudelko i 

wyslano do sklepow, by zaspokoic zwiekszone w 

niezupetnie niewytiumaczalny sposob 

zapotrzebowanie fanow. Wydawac by sip wiec 

mogto, ze oto pojawia sie kolejny udany, moze 

nawet bardzo udany, produkt - w koncu firma 

nalezy do najstarszych w branzy, robiqc 
kopaniny od dobrych jedenastu lat, a pierwszy 

KickOff na Amidze byt grq praktycznie rzecz 

biorqc kultowq. 

I faktycznie, wiele dostepnych opcji wskazuje na 
wysokq klase produktu. Do wyboru jest w koncu 
sto dwadziescia druzyn narodowych z calego 
swiata, czyli wiecej niz w chociazby ostatnio 
wydanym Actua Soccerze. Dodatkowo kazdq z 
nich mozna sobie we wtasnym zakresie 
pozmieniac i to w stopniu doted chyba 
niespotykanym. Zazwyczaj jest to bowiem 
niewiele wiecej niz personalia tudziez kolor 
skory, a tutaj duzo fatwiej wrecz wymienic na 
co wpiywu miec NIE bedziemy... Poza 
nazwiskiem na zmiane czekajq miedzy innymi 
ksztalty twarzy, Iqcznie z brodq czy w^sami, czy 

Powyzej: 
Na poczalku hylTrening... 

Po lewej: 
ptiiniej Irzeba sie bylo 
nauczyd konwersacji... 

napis na koszulce, aczkolwiek nie da sie niestety 
podciegnec umiejetnosci Naszych, w kazdym 
razie nie na state. 

Edytor to jednak tylko jedna z pozycji w 
glownym menu. Gdy spojrzymy na pozostate, 
nasz zachwyt bedzie trwal nadal. Dostepne sq 
na przyktad dwie opcje treningu: standardowy 
pozwala zapoznac sie na sucho z podstawami, 
tudziez stalymi elementami gry w rodzaju 
karnych czy rzutow roznych [bardzo przyjemnie 
zresztq rozwiqzanych]; natomiast drugi rodzaj 
treningu [Rozgrzewka) to namiastka 
prawdziwego meczu, z tym ze przeciwnik 
zachowuje sie tu znacznie mniej agresywnie, 
dajqc tym samym czas na przedwiczenie swych 
umiejetnosci w prawie rzeczywistych warunkach 
pola walki i to bez obaw o przedwczesne 
zniechecenie niezbyt korzystnym wynikiem 
koncowym. Trening sie przyda, gdyz prawdziwe 
spotkania do najprostszych nie nalezq - do tego 
stopnia, ze nawet wybor najsilniejszej druzyny 
przeciw najslabszej zakoriczyc sie moze [jesli 
wczesniej sie ostro nie przygotowalismy) 
kompromitujecym 0:7... 

Zanim jednak dojdzie do pojedynkow, trzeba 
wybrac ich odpowiedni rodzaj. Co oferuje nam 
tutaj goscie z Anco? Ano nie ma tego tak znowu 
malo, gryzoh kliknqc moze bowiem na jednq z 
czterech opcji: od meczu towarzyskiego, przez 
rozgrywki pucharowe i sam Puchar Swiata, do 
Turnieju ANCO. Dla niecierpliwych udostepniono 
takze Szybki Start, ktory oznacza trzyminutowq 
gre losowo wybranych przeciwnikow. Rownie 
niezobowiqzujqce i pozbawione gtebszych tresci 
se wspomniane spotkania towarzyskie, jednak w 
ich wypadku mozna juz sobie obydwie strony 
konfliktu wybrac samodzielnie, bez zdawania sie 
na slepy los pedzqcych w procesorze 

elektronow. 

_* 

Humer03/98 



Recenzje 

Pluey: 

'SSOrtltWlrilMjf Willi 

MUEdw walnyce. 

taTNElLllp. 

* Bra w earned 
gofettuu, twa 
I w«i siesta 

• wtrawaj^cnlew 

mMHifl tlll» 

Minusy: 
+iitwybfwtBfir 

afccelersliuAw 

■ Ufa slfctirm Ivtha w 
m 

-uuciUBjBcv lawwlititv 
•srattoMkiMaiiff 
- mecz lo naar. IS plnni 

□cena: 

B 

Powyzej: 
...a 1 tak skoAczyto sie za 
hralkami 

Na ewentualnq zmian? czeka rowniez Taktyka 
zespofu oraz pierwszy jej skfad, wybierany z 
dwudziestu czterech dost?pnych zawodnikow. 
Pod niezbyt natomiast jednoznacznym poj^ciem 
Taktyki kryje si? ustawienie pilkarzy na boisku. 
Co ciekawe, procz standardowej liczebnosci 
poszczegolnych formacji, jak np. 4-4-2, istnieje 
jeszcze opcja dokladnego ustalenia dla 
poszczegolnych zawodnikow ich pozycji. Nie 
mozna wprawdzie dokonac wyboru cafkiem 
dowolnego, ale komputer oferuje wystarczajqcq 
w wi?kszosci wypadkow liczb? okolo czterech 
tysi?cy kombinacji. 

Powyzej: 
Jsporo nabiegac 

dost?pna jest oczywiscie opcja zapisu stanu ligi 
na dysk - przy maksymalnej liczbie zespolow i 
czterech rozgrywanych ze sob? przez kazde z 
nich spotkaniach jest to dose wazne, aezkolwiek 
przy czterech uczestnikach i standardowych 
dwoch meczach potrzeba taka pojawia si? 
znaeznie rzadziej. 

Podobnie ma si? sprawa z pucharami. 
Rozgrywki sktadac si? mogq zarowno z 
pojedynezego meczu, jak i rewanzu - w obydwu 
jednak wypadkach, zgodnid z ogolnie panujqcq 
tradycjq, w finale na rewanz liezye nie mozna. W 
Pucharze Swiata trzeba oczywiscie najpierw 
przebrnqc przez grupy, ktorych skiad mozna na 
szcz?scie dowolnie zmieniac, przez co nasza 
jedenastka, po drobnych korektach oczywiscie, 
powinna bez problemu zostac tq ze wszystkich 
trzydziestu dwdeh najlepszq. 

Powazniejsze tryby zabawy rozniq si? od 
spotkania towarzyskiego jedynie brakiem paru 
opeji kontrolnych w rodzaju wylqczonych fauli, 
kontuzji czy stanu nawierzchni, Nie mozna takze 
(niestety] obnizyc umiej?tnosci przeciwnika, co 
w meczach poprzednio opisywanego typu 
wymaga tylko skorzystania z poruszanego 
myszq suwaka. W zamian za to trzeba si? 
zabrad za przygotowania do odpalenia cafego 
cyrku. W lidze mogqcej si? sktadac z 
maksymalnie dwudziestu dwoch zespolow trzeba 
przeciez przypisac sobie tudziez innym - 
maksymalnie szesnastu graezy "ludzkich", co 
powinno wystarezyd nawet na najwi?ksze 
domowe przyj?cie - uczestniczqcym w zabawie 
druzyn?, ewentualnie pozbyd si? tych 
nadmiarowych, gdy rozgrywki chcemy ukonezye 
w rozsqdnym czasie. Przed dowolnym z meezy 

Na koniec zostalo jeszcze omowienie Turnieju 
Anco. Najogolniej rzecz biorqc trzeba si? dostad 
na sam szczyt, zaczynajqc oczywiscie od druzyn 
najslabszych. Rozgrywki prowadzone sq po kolei 
w trzydziestu grupach, chociaz w zaleznosci od 
wielkosci wygranej istnieje szansa opuszczenia 
nawet trzech kolejnych poziomow 
“wtajemniczenia" - jest to taki rodzaj kampanii 
dla najlepszych, bo kazda przegrana oznaeza 
koniec udzialu w calej tej zabawie. 

Tym oto sposobem zostalo juz za nami 
wszystko, co oferuje gra od strony 
merytoryeznej, z czystym wi?c sumieniem 
przejsc mozna do strony technicznej. Jako 
pierwszy rzuca si? tutaj w oezy napis Polish, co 
znaezy mniej wi?cej tyle co "wersja polska". 
Dotyczy to wszystkich, oczywiscie poza 
nazwiskami graezy, pojawiajqcych si? na ekranie 
napisow, ale niestety komentarz meczu nadal 
pozostal w swej oryginalnej, angielskiej, formie. 

83 

Swojq drogq ciekawe, czy/kiedy Cniepotrzebne 
skreslic] pojawi si? pila z komentujqcym 
wszystko D. Szpakowskim? Kontynuujqc jednak 
dalej temat spolszczenia trudno nie przyezepid 
si? do niektorych terminow. Konia z rz?dem 
temu, kto zgadnie za pierwszym razem, co 

oznaeza slowo "wtqczone,l1 Nie lamcie sobie 
glowy, taki "przedrostek" pojawia si? przed 
nazwiskiem wbiegajqcego na boisko po zmianie 
zawodnika... A co do komentarza, jego 
angielskoj?zycznosc nie jest jedynq jego wadq. 
Repertuar sprawozdawey jest bowiem bardzo 
ograniezony, nie ma co liezye na jakies wi?ksze 
oratorskie popisy, nie wiadomo nawet, kto przy 
pilce... W tym miejscu firma si? nie postarala 
(Mamy tu prawie trzy czwarte kompaktu 
lezqcego odlogiem - nie brak miejsca byl wi?c 
tego powodem]. Dobrze przynajmniej, iz 
zachowania kibicow, znaezy si? ich odglosy a nie 
bojki na trybunach, przypominajq atmosfer? 
prawdziwych spotkan... 

Na tym niestety niedorobki si? nie konezq, Jak 
bowiem wytlumaczyc kompletne zignorowanie 
dobrodziejstw akceleratorow??? Albo fakt, ze 
wersja dla DOSa jest wolniejsza od tej dla 
W95? To po co w ogole jq na krqzku 
umieszczono, skoro nawet gra w sieci, jednak 
tylko na dwa komputery i only przez Novella, 
dost?pna jest jedynie z okien? Chyba tylko z 
przyzwyczajenia. Poza tym, kontynuujqc opis 
grafiki, dlaczego wszyscy na boisku tak 
idiotyeznie truchtajq? Nie zalezy im na wyniku 
spotkania czy co? A zresztq nawet po wlqczeniu 
sprintu moi Brazylijczycy nie mogli dogonic 
goscia z Wybrzeza Kosci Sloniowej... No 
comments. Poza tym bez mapy boiska ci?zko 
polapac si? kirn wlasciwie obecnie kierujemy. 
Nietrudno takze jednym wcisni?ciem przycisku 
od wslizgdw wylozyc dwoch swoich... 

No dobra, koniec z tym wyzywaniem si?. W 
koncu nie jest az tak zle, pograc si? po pewnym 
treningu da, nawet zresztq w czterech na 
jednej maszynie, aezkolwiek wymagane sq do 
tego dwa gamepady. Jednak przez te wszystkie 
nie najprzyjemniejsze buraezki ocena w dol 
poleciec musi, tak akurat do szdsteezki, gdyz 
mimo wszystko tytul nieco wystaje ponad 

sredniq. 

— r ~ Producant: 
Anco Games / Ubi Soft 

Wymagania: 
P-90,16MB RAM,CDx2, 
Dos/Wtn 95 

Dystrybutor: 
IPS 
tel.(022) 6422766 

Internet: inip ftwr# ubiso^co.id. 

Humer 03/08 



Recenzje 84 

r Czas legend 
I Battlespire_ 

Wszyscy pamigtamy doskenale serip Eldar Scrolls. Zariwno Areaa, jak i Daggerfall byly w sumie 
jednymi z najoryginalniejsiycli komputerowych RP6. Gtdwne cechy wymzniajgca je spodrdd innych 
gier to patpiay, zyjpcy wlasnym iyciam dwiat oraz rozbodowany system wspdtczynnikdw 
charaktaryzajpcych bohalera, przy czyai wapdtczynoiki la rzaczywidcie wptywaly aa podajmowan 
czyanodci, podczaa gdy wipkszodd giar parametry lakia jak prezancja czy sila wali traktowata Jako 
ozdobnikl. Niestety zapolrzebowaaia no wspomniane wczedaiej produkty jest najwyrazaiej niewialkie i 
Bethesda postanowita usmiachnqc sip do szarszego groaa graczy, czego elektem jasl... 

Lord Yabol Battlespire - kolejna gra 
umiejscowiona w swiecie Tamriel 
nie "straszy" juz czternastoma 
tysiqcami lokacji oraz setkami 
osob, z ktorymi mozna rozmawiac, 
przyjmowac zlecenia itp. Mozna 

powiedziec, ze gra jest powrotem autorow do 
klasyki RPG, tyle, ze klasyki w “nowym 
ubranku". Zacznijmy od podobienstw do 
poprzednich epizodow: przede wszystkim 
zachowany zostal [choc z pewnymi 
modyfikacjami) system charakterystyk znany z 
Daggerfall. Rdwniez engine pozostat prawie nie 
zmieniony - jedyne roznice to lepsza grafika, 
wektorowe przedmioty (w Daggerfall tylko 
niektore byly wektorowe - reszta to sprite'y] 
oraz nowy system poruszania si?, nazwany 
“View mode movement", Systemem tym 
zachwycajq si? autorzy, ale mnie osobiscie 
wydaje si? koszmarny. Na szcz?scie istnieje 
mozliwosc poruszania si? w sposob klasyczny. 
Postacie przeciwnikow to nadal sprite'y, ale 
dopracowane w szczegolach, a poza tym 
autorzy w dose niekonwencjonalny sposob 
ustrzegli si? przed problemem znanym z 
Daggerfall, kiedy to kilka cial w jednym miejscu 
wyglqdalo wyjqtkowo ohydnie. Otoz przeciwnicy 
- demony Daedra - po "smierci" powracajq do 

wtasnego wymiaru, a pozostaje wytqcznie ich 
ekwipunek, dzi?ki czemu oszcz?dzono nam 
widoku bitmapowych zwtok. 

Akcja gry toezy si? oczywiscie w imperium 
Tamriel, ale tym razem jest to tylko jedno 
miejsce - twierdza Battlespire, b?dqca siedzibq 

ynajmniej pare z nicti 

Niezrownowazone, Spi?te. Nadpobudliwe, 
takze seksualnie. W czasie rozmowy skaezq z 
tematu na temat, trudno si? wi?c czegod 
sensownego od nich dowiedziec. 
Typowa pogadanka: 
Twa forma jest przyjemna smiertelniku. 
Szkoda byloby oszpecic jq w walce. Znacznie 
bardziej wolalbym zapasy - propozyeja to 
jednak wqtpliwa i raezej niesmaezna. 
Tak! KOCHAM rozmawiac w czasie walki. 0 
czym pogadamy? 0 ranach? Gorqcej, brudnej, mafpiej milosci? 
Drzazgach? Oparzeniach? - tym razem chyba zbyt uczuciowo. 
Hej! Musz? ci to powiedziec. Moja trucizna? Opadniesz po niej 
niezym rozgotowany makaron, A kiedy padniesz, hura!, przyjdzie 
czas na moj specjalny taniec z pazurami! La-la-la ! - radosne grozby, 
ot takie beztroskie psotliwe zlo... 

Vermai 
Gtupi. Ekstra glupi. Tak glupi, ze wymagajq 
tresury. Nie zyczysz sobie od nich chyba 
blyskotliwej inteligencji. 
Typowa pogadanka: 
HNNNRRGH! ZABIC! HNNNRGH! ZABIC-ZABIC- 
ZABIC! HNNNRRGH! - czyli pocieszne zwierz?ce 
ujadanie. 

Fire Daedra 
Gorqcokrwisci, szybey. Bardzo skomplikowani mysliciele. Dodatkowo 
impulsywni. Wystarczajqco inteligentni na subtelne 
zlodliwosci. 
Typowa pogadanka: 
Twe sluzalcze pochlebstwo kupilo ci par? cennych 
sekund zycia. Pom?cz? za to twq dusz? troszeczk? 
dluzej przed odestaniem jej w wieeznq ciemnosc. - 
powierzchowna przegrana jest, jak widac, 
wspanialym punktem wyjsciowym do tresci 
znacznie gt?bszych... 
Przerwales me igraszki! Myslisz, ze mozesz tak po 
prostu tu przyjsc i si? pobawic? Teraz ja si? z tobq pobawi?! 
Spopiel? twe szczqtki i wysusz? twq smiertelnq dusz? 
wszechogarniajqcym ogniem! - grozba znacznie od poprzedniej 
barwniejsza choc raezej beznami?tna. 

Morphoid Daedra 
Lojalne, pozbawione wyobrazni tluki o kiepskiej 
inteligencji, Po bestialsku ufne i mile, Bardzo 
bezposrednie, dajq si? latwo w cos wrobic. 
Typowa pogadanka: 
Podejdz blizej, maly czlowieczku. Nie skrzywdz? 
ciebie. Che? ci tylko wyjawic pewien sekret. - 
uchodzi to wsrod tych ciemniakdw za szczyt 
przebieglosci. 
Oh, wrocisz po wi?cej, czyz nie? LUBISZ mnie, 
nieprawdaz? Yuk, yuk, yuk, Podejdziesz i dam ci ladnego malego 
catuska. - przekomarza si?. Albo cos w tym stylu... 

Dark Seducer 
Osobista gwardia i najwazniejsze z nadistot. 
Inteligentniejsze od ciebie, czego sq zresztq w 
pelni swiadome, Jestescie niestety po 
przeciwnych stronach barykady.,. 
Typowa pogadanka: 
Slyszalam, ze smiertelnicy zyjq krotko, za 
krotko by nabyc dar mqdrosci, Zlozmy takq 
propozyej? jako test, Pierwszq lekcjq b?dzie 
chyba nauka okazywania naleznego szacunku. - 
nie lubiq bezczelnosci. 
Wierz?, ze moj pan i kochanek mogl ciebie, smiertelniku, nie 
docenic. To nie blqd, ktory ja popetni?. Lecz przyznac si? musz? do 
pewnego drzenia z ciekawosci twych dalszych ezynow, twego 
przyszlego losu. Dlatego tez proponuj? nast?pujqce warunki. Nie 
uraz mnie, a ja nie uraz? ciebie, Uraz mnie a na litosc liezye nie 
mozesz. Zgadasz si?? - propozyeja raezej sensowna, 

Od redakcji: ze wzgl?du na male problemy techniczne w drukarni nie 
moglidmy umiedcid w ramce samych odgtosdw przez monstra 
wydawanych, kazdy b?dzie si? wi?c musial obsluzyd samodzielnie 
odsluchujqc z krqzka z grq odpowiednie wavy. Za niedogodnodci z 
tym zwiqzane serdeeznie przepraszamy. 
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wojennych magtiw Imperium. Twierdza 
opanowana zostala przez demony Daedra, ktore 
wydostaty si? przez otwart? bram? do swojego 
wymiaru - nicosci [void - to angielskie 
okreslenie jest duzo lepsze od polskich 
odpowiednikowl. Magowie zostali 
wymordowani, a twierdza stata si? siedzib? zta. 
Zadaniem gracza jest odbicie twierdzy i 
wydostanie si? z powrotem, bowiem obecnie nie 
dziafa juz wi?kszosc magicznych urz?dzen - 
teleportow, portali i tajnych przejsc. Celem 
ostatecznym jest dotarcie do wladcy demonow, 
Mehrunes Dagon, ale po drodze musimy 
pokonywac rzesze jego slug - od bezmyslnych 
Scampow i Vermai, poprzez Dremory, 
Morphoidy, Spider Daedry i inn? menazeri? 
chaosu, az do duchow wymordowanych 
mieszkancow Battlespire, ktore pogr?zone w 
wiecznym cierpieniu nienawidz? na rowni tak 
demonow, jak i gracza. Niektore Daedry jednak 
wspbtpracuj? z graczem, co prawda cz?sto dla 
osi?gni?cia wlasnych korzysci, ale zawsze to 
cos. Warto wi?c od czasu do czasu 

Rusy: 
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ktorej prekursorem jest wlasnie Battlespire. 
Czynnikiem przemawiaj?cym za sukcesem tejze 
serii jest z pewnosci? tryb multiplayer: siedem 
poziomow deathmatch oraz dwa "capture the 
flag". Gracze mog? zarowno zmierzyc si? ze 
sob?, jak tez sprobowac wspdlnie osi?gn?c 
glowny cel gry. 

Niestety trzeba rowniez napisac o wadach. 
Ci?zko za takow? uznac niewielki w porownaniu 
z seri? Elder Scrolls rozmiar swiata gry, gdyz 
jest to po prostu inny cykl i w zasadzie rownie 
ciekawy [choc nie ciekawszy). W takim razie 
jedynym mankamentem programu jest niestety 
typowy dla produktow Bethesdy urodzaj 
burakow: gra lubi si? powiesic, a aktualny patch 
nosi juz numer 1.50 Czanosi si? na nast?pne). 
Nie jest to jednak az tak uci?zliwe jak w 
Daggerfall, wi?c nie wplynie w istotny sposob 
na ocen? koricow?. Seria Legends jest 
naprawd? dobrym pomystem, a Battlespire - 
gr?t ktora maze wci?gn?c na naprawd? dlugi 
czas, Poza tym dzi?ki temu wlasnie produktowi 
idea RPG powinna si? upowszechnic znacznie 
bardziej niz to mialo miejsce w przypadku 
Diablo, ktdry by! rownie atrakcyjny dla 
"normalnych" graczy, ale elementow RPG 
zawierat o wiele mniej. Jednym slowem 
Battlespire to strzal w dziesiqtk?,.. a wlasciwie 

w dsemk?. 

Praducent: 
8slliesda/Vif{iifl 

Wymagania: 
M33, RAM. 

Bystrybulor: 
IPS 
ieL<02Z>G4227C6 

Intfirnet: hitp://www.bethsott,ci 

porozmawiac z potworem, nawet jesli pozniej 
go zabijemy, gdyz jego informacje mog? bye 
uzyteczne. 

Oczywiscie gra nie polega na wyrzni?ciu' 
wszystkiego, co si? rusza i przejsciu na 
nast?pny etap. Kazdy z siedmiu poziomow 
twierdzy to kolejna zagadka - dose prosta, ale 
nie oczywista. W przeciwienstwie do 
Daggerfall uwaznie szukajqc, mozna znalezc 
podpowiedzi, a cz?sc zadan da si? wykonac na 
dwa sposoby, niemniej jednak myslec trzeba i 
to czasami dosyc intensywnie. Jak juz 
napisalem, twierdza Battlespire to siedem 
poziomow: The Weir Gate, Caitiff, The Soul 
Cairn, Shade Perilous, The Chimera of 
Desolation, Havok Wellhead i Mehrunes 
Dagon. W kazdym z etapow oprocz samego 
ich przejscia musimy wykonac zadanie, ktore 
przyblizy odzyskanie siedziby magow. 
Podpowiedzi znajduj? si? w legendach i 
kodeksach magii, ktorych pergaminy 
odnajdujemy podezas eksploracji wn?trz. Gra 
oparta jest na kanwie legendy, z ktdr? 
zetkn?lismy si? po raz pierwszy w Arenie: 
sojusznikiem Dagona jest mag - buntownik 
Jagar Tharn, z ktorego pomoc? Dagon 
wydostal si? z nicosci. 

Jak pami?tamy z poprzednich cz?sci, legend 
jest wiele i w wi?kszosci s? bardzo 
interesuj?ce, totez juz w chwili obecnej 
Bethesda zapowiada, ze Battlespire jest 
pierwsz? z serii opowiesci, w ktorych graez 
b?dzie mogl wzi?c udziat. Niedlugo b?dziemy 
rowniez mieli okazj? wcielenia si? w ktor?s z 
historycznych postaci swiata Tamriel w serii 
przygodowek dziej?cych si? w Imperium, 
Pierwsza z nich, Redguard, jest wlasnie 
przygotowywana. Zwolennicy klasyki rowniez 
nie musz? si? martwic, dla nich bowiem pod 
koniec roku szykuje si? Morrorwind - kolejna 
cz?sc "klasycznego" cyklu Elder Scrolls. Tak 
wi?c mamy trzy serie: dla milosnikow 
ekstremalnego RPG - cykl Elder Scrolls, dla 
graj?cych w przygodowki - seria Adventure, a 
dla zwolennikow klasycznego RPG z duz? 
ilosci? dynamieznej walki - seria Legends, 
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Lord Yabol 

zadnych restrykcji, demokracja kwitta, a budzet 
armii by! redukowany z roku na rok. Kraj 
rozwijal si? przemyslowo, infrastruktura byia 
coraz wi?ksza, a zapotrzebowania na szkoly, 

szpitale i siec komunikacyjnq realizowaiem z 
wyprzedzeniem. Energia elektryczna w calym 
kraju wytwarzana byta ekologicznie w 

■■d jest podejscie wi?kszosci. Jednak 
!| sq ludzie, ktdrzy uwazajq, ze dw 

, znaczqcy rok 2000 minie w miar? 
spokojnie, a ludzkosc czeka dtuga i 

11 spokojna tw miar?] egzystencja w 
m nast?pnym tysiqcleciu. Takq wlasnie 

relaksujqcq wizj? przyszlosci oferuje nam gra 
strategiczna "3rd Millenium". Podczas zabawy 
wcielamy si? w postac zarzqdcy panstwa, ktdry 
musi doprowadzic swoj kraj do rozwoju 
gospodarczego i politycznego. Nasza wtadza co 
jakis czas podlega weryfikacji podczas kolejnych 
wybordw, w ktorych musimy przedstawic 
odpowiedni program. Jesli nas nie wybiorq, 
automatycznie konczymy gr?p chyba ze uda nam 

si? zorganizowac przewrot wojskowy. Naszym 
celem jest rozwdj infrastruktury przemyslowej i 
odpowiednia administracja budzetem, przy 
uwzgl?dnieniu dlugofalowych planow typu: 
kontrola populacji (zakaz aborcji i premia za 
trzecie dziecko lub, z drugiej strony, podatek za 
kazde kolejne i propaganda antykoncepcyjna). To 
tylko cz?sd czynnikow, jakie ksztaftowac b?dq 
nasze decyzje. Samodzielnie wplywamy rowniez 

na rozwoj naukowy i zwiqzany z nim post?p 
techniczny. 

Nasz bahater, "superprezydent", jest w 
zasadzie niesmiertelny, wi?c mozna pozwolic 
sobie na tak dlugofalowe plany, jak np. 
zwi?kszanie ilodci szkot technicznych przy 

r Nowe tysiaclecie 
The 3rd Millenium_ 

Udato nam sic zyc w czasach niepowtarzalnych. 
Spotyka nas jednoczesnie "(in da siecle" (koniec 
wieku) i miileniom (koniec tysieclecia). Co to 
oznacza, nie mm chyba mowic. Konsekwencje 
poprzedniej (akiej sytuacji (tysiqc laitemu) 
znamy zapewne z historii i literatury, a w chwili 
obecnej rnozemy spodziewac sip wydarzen o 

Po prawej: 
Lolwa pad moimi nqtfinl 
wyoMa na haidzlej 
cywilizowang niz obecne 
USA. 

jednoczesnym utrzymywaniu pensji inzyniera na 
poziomie sporo wyzszym od inflacji, by za osiem 
lat uzyskac znaczqcy przyrost wykwalifikowanej 
kadry inzynierskiej. Celem ostatecznym jest 
osiqgni?cie na tyle wysokich dochodow, by od 

administracji "stanem" (w grze padstwa 
zastqpione sq okr?gami podobnymi do Unii 
Europejskiej czy Wspolnoty Niepodleglych 
Panstw, gdzie kazda jednostka administracyjna 
podzielona jest na "stany" pokrywajqce si? w 
przyblizeniu z obecnymi krajami) przejsc do 
zarzqdzania calym okr?giem, a ostatecznie - 
swiatem. Granice czasowe to cale tysiqclecie, 
wi?c nic nas nie goni, no, moze poza wyjqtkiem 
z ograniczeniami budzetowymi. 

By z etapu rzqdzenia stanem przejsd do 
administracji okr?giem, nalezy uzyskac 
odpowiedni przyrost dochodu narodowego, co 
jest znacznie trudniejsze od osiqgni?cia sukcesu 
wyborczego, Przyklad: pi?ciokrotnie pod rzqd w 
demokratycznych wyborach wybieralo mnie 82 
procent populacji Cczyli praktycznie wszyscy 
biorqcy udziat w glosowaniu), ustanowione 
przeze mnie prawa nie zawieraty praktycznie 

elektrowniach wodnych, a przemysl ci?zki zostal 
zredukowany na rzecz produkcji bardziej 
przyjaznej dla srodowiska. Do tego dodac mozna 
niskie stawki VATu i podatku dochodowego - i 
mamy panstwo idealne? Niestety, nie do konca. 
Nie wiedziec czemu, budzet mimo stalego 
wzrostu gospodarczego, caly czas by! ujemny i 
to dose znacznie, a odpowiednie manipulowanie 
produkcjq na niewiele si? zdalo... Zresztq 
przyklad dowolnych rzeczywistych wyborow 
swiadezy, ze duzo latwiej poslugiwad si? w 
sprawny sposob propaganda dla uzyskania 
glosow, niz rownie sprawnie administrowac 
finansami, czego nie potrafi zwykle 9 na 10 ekip 

rzqdzqcych. 

Dose dziwnq dziedzinq gry jest nauka. 
Teoretycznie wynalazki sq, ale rzadko kiedy 
bezposrednio wplywajq na mozliwosc tworzenia 
nowych rodzajow budynkdw czy modernizaeji 
tych istniejqcych, a poza tym opracowanie 
jednego patentu tzaleznie od dziedziny i ilosci 
posiadanych laboratoriow] zajmuje przeci?tnie 
od dwudziestu do trzydziestu lat, a do tego 
nalezy dodac okolo pi?d lat na jego wdrozenie. I 
tutaj wlasnie objawia si? najwi?ksza wada gry, 
Ogolem bowiem prezentuje si? ona bardzo 
atrakcyjnie. Grafika w izometryeznym rzucie 3d 
wyglqda slieznie [cos jak Sim City 2000 + Civ 
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2], muzyka rowniez jest interesujqca, a na 
dodatek srednio raz na rok mozna obejrzec 
sobie filmiki ilustrujqce aktualnq sytuacj? w 
zapalnych punktach swiata, realizowane w 
konwencji dziennikarskich migawek. Tyle ze przy 
wszystkich tych "multimediach" gra jest 
zwyczajnie monotonna, by nie powiedziec 
dosadniej - nudna. W ciqgu kolejnych lat 
biegnqcych do czasu wynalezienia czegos 
nowego, a tym samym nozszerzenia dost?pnego 
asortymentu budowli, zupetnie nic si? nie dzieje, 
a jedynq naszq czynnosciq w tym okresie jest 
planowanie raz w roku budzetu i zaglqdanie do 
panelu wynalazkow, czy panowie w biatych 

to gra zdecydowanie srednia, nie majqca 
praktycznie zadnych przeblyskow geniuszu. Stqd 

tez stosunkowo niska ocena, mimo 
atrakcyjnodci wizualnej i interesujqcego 
pomysiu. Przykro mi oceniac ten program tak 

nisko, gdyz jego idea naprawd? mnie 
zafascynowata, ale niestety nic wi?cej si? tu nie 

da zrobic. 

Producent; 
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fartuchach wreszcie wymyslili cos nowego. 
Mimo pozornego bogactwa dost?pnych 
czynnosci, praktycznie, jesli juz raz ustalimy 
swojq polityk?, to warto konsekwentnie si? jej 
trzymac, co przybliza sukces, ale ogranicza 
wachlarz dost?pnych decyzji. 

Poza tym efekty naszych decyzji bywajq niekiedy 

dziwne, np. z programem popierajqcym 
antykoncepcj?, przyzwalajqcym na aborcj?, przy 

pelnej wolnodci slowa, 35 godzinnym tygodniu 
pracy, finansowaniu hojnie rozdzielanych 

zasitkow dla bezrobotnych przez paristwo itp. - 
czyli programie ewidentnie lewicowym, 
regularnie wybierany bylem przez... religijnq 
prawic?. A jeszcze ciekawsze byly wyniki dziatan 
na budzecie. Na przyklad wydatki na wojsko 
zmniejszone o 80 procent w stosunku do kwoty 
z roku poprzedniego, wynoszqcej bodajze 23 
miliony, po zatwierdzeniu budzetu wzrosly (!) do 
25 milionow, co bylo dla mnie calkowitq 
zagadkq, poniewaz dochody panstwa 
powi?kszyly si? w ciqgu tego roku o zaledwie 

par? procent. 

Niestety niekonsekwencje te w polqczeniu z 

monotoniq rozgrywki znacznie zanizajq ogolnq 
ocen? gry, ktorej zalozenia byly przeciez 
wyjqtkowo atrakcyjne i przy odpowiednim 
potraktowaniu 3rd Miullenium bylby produktem 
rewelacyjnym. Niestety w obecnej postaci jest 
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Swapperem byL 
czyli polemi(cz)ka. 
Jestem racze) poczqtkujgcym 
swapperem (p6t roku na scenie) i 
musr? przyznaC. ze zirylowal mnie art 
Kenji'ego, zamieszczony w 2/98 CDA. 
W sumie ten godd dobrze i mgdrze 
pisze. ale mi chodzi o cod innego. 0 Id 
niechec dla poczqlkujgcych 
swapperow, kldrzy wywodzq sip z CDA i 
klbrych to tak wielu ma bye na scenie. 
Kenji ma racj?. ze swapper (pocztowy) 
lo profesja wymierajgca. Za jakid czas 
(ale na pewno nie 2a rok i nie za dwa - 
przynajmniej w Polsce) kazdy bpdzie 
mial w domu lelefon. Internet i modem, 
a transmisja 100 kb/sek (eha ctia cha!) 
b?dzie czymd oczywistym i wtedy 
sciqgnigcie catego slultu z 
najnowszych dwiatowych parties b?dzie 
kwestig pdl godziny i paru zl za 
impulsy. Ale pdki co. swapping jesi dla 
mnie (i dla wielu innyeft ludzi) jedyng 
sensowng moZiiwodciq otrzymywanfa - 
w mlare na biezqco - nowego sluflu (w 
CDA nigdy nie ma tyle. zeby czlowiek 
nie chcial miec wi?cej). 

I co 2 lego, ze jeslem poczqtkujqcy i 
dciggam stuff glbwnie z CDA A skgd 
mam dciqgnqd. gdy mieszkam na lakim 
zad"*, ze psy lamd"' szczekajq, a 
najblizsza gietda jesi o 80 km i nie 
mam modemu ani kasy na rachunki 
teleloniczne? Od elity? A kto zechce mi 
go wysylad?) No i zreszta czy to wazne. 
skad dciggam stuff, jedli lylko jest on w 
miaie dwiezy? Wiem, ze nie jest to hol- 
stufl. ale wcale ml to nie przeszkadza. a 
pare moich Kontaktow (More posiadam) 
rdwniez na niego nie narzeka. Ja nie 
porywem si? naswapp z Cortezem. 
wiem. ze najpewniej nigdy nie b?dzie 
mnie na chartsach. Ate co z tego? Bawi 
mnie to. co robi?. mam dziekl 
swappowi paru fajnych koiesi w calej 

Polsce i robie cod wi?cej procz grama 
Wiecej mi nie trzeba. Jestem happy! 
Pewnie. ze wolalbym byd koderem - ale 
tu dobre ch?ci nie wystarezq, trzeba 
miec dosl?p do titeratury. przydatby si? 
Mod. kto potrafitby ocenid moje prace 1 
podpowiedzieC. gdzie robie bl?dy 
Sdzie mam kogos lakiego szukad? 
Prdbuje nawet komponowac muzykg • 
ate jak na razie efekty sg takie, ze 
wolalbym sie nimf nie chwatid. Nie 
powlem. gdy za jakid czas uznam, ze 
moje kompozycje cos sobq prozenlujq, 
wledy postaram sie zmieniC 
specjaiizacj?, Czemu wiec przez ten 
czas mam nie bawid sieVl swappers? 
Lepsze lo niz siedzenie z zalozonymi 
rekoma albo granfe. 

Kenji sam jest przeciez swapperem, a 
innym to gorqco odradza. Dlaczego 
wiec sam nie zmieni $pecjali2acji? 
Narzeka. ze zaezynat od C-64 i czarno- 
bialego tetewizora. Ale przeciez i na 
lym konfigu mdglby bawid sie w 
muzyka czy kodera. A, wldad. jakod nie 
chcial tub nie potrafil. albo nie mial 
lyefi 30% talentu na poczqlek? Teraz 
zresziq ma juz PC-ia. wiec czemu - 
skoro trzeba tylko ch?ci - nie wezmie 
sie za Fast Tracketa? Bo mu sie pewnie 
nie chce... no i musialby zaezynad od 
zera, a jako swapper jest juz KtM$, 
Dlalego pewnie zniecheca innych ludzi 
do swappu. Boi sie o swojq pozyej?, 
czy jak? W koncu kazdy kiedyd 
zaezynat. kazdy byl beginnerem. Czemu 
wife Kenji narzeka, ze inni chcg robie 
to samo. co on kiedyd - byfi 
poczglkujgcym swapperem i powoll 
zwigkszad swdj scenowy presliz? Kenji 
sfgka. ze ciggle oirzymuje fisty od 
zielonych swapperdw "made in CDA" 
(na czole to majg wypisane czy jak?). A 

jednoczednie zamieszcza na 
kompaklach CDA swoje adverty - w 
lakim razie po co, skoro nie podobajg 
mu sie listy od czytetnikOw tego 
pisma??? Ostatecznie ntki nie kaze mu 
na nie odpowiadaC. Niech na listy 
poczgtkujgcych odpowiadajg inni 
poczgtkujgcy - oraz ci. kldrzy jeszcze 
nie zapomnieli, jak lo jest, gdy z 
nadziejg codziennie zaglgdamy do 
skrytki pocztowej. marzgc by Mod nam 
w koncu odpisat, Na szczedcie sg tacy 
ludzie, dla ktorych ''friendship” to nie 
lylko haslo do wpisywania w adveitach 
Ja sam otrzymatem kiika milych listOw 
od ludzi, do ktbrych wystatem byski 
wladciwie dia zgrywy. bo nie liczylem. 
ze ktdrykolwiek zechce ml 
ddpowiedziec Moze to nie sg ludzie i 
top-elity, ale ich xywki sg na 
rozmaitych chartsach. I grosz? - nie 
przeszkadza im to. ze jestem zielony. 
nowy, niedodwiadezony i mam cienki 
stull. Podobno pis?? tajne listy - i to 
wystareza. Ozi?ki nim nabratem wlary w 
siebie, w sens tego co robi? i w samg 
scene, ktbra nie jest lylko dla "samych 
swoich" - a dla kazdego, kto ma 
odwagg, by tam wejdd. i wierzy w 
siebie. 

I jeszcze cod - co z lego, ze w demkach 
nie ma kyw swapperow? Onl sg jak 
szeregowiec piecholy na polu walki: za 
zwycigstwa odznacza si? gcneratOw. ale 
co by zrobili generalowie bez swoich 
szeregowcOw? Kto spreadowalby nowe 
demka. invintra, newsy? (Nawei przez 
Internet). Jak wyglgdalaby ta scena bez 
swapperow? OtoZ - nie bytoby jej fub 
bylaby mizerna jakanemik po 
mie$i?cznym poscie. Wi?c mOwi? do 
Was. ktOrzy "p?kacie". bo jakoby 
jestedcie za ctency. za lamerscy. za 
mato potrallgcych - nie bOjcie si?. Po 
prostu tobcie swoje, nie patrzgc na 
tych, ktbrzy wmawiajg Warn, ze nie 
dorodlidcre do sceny i nie ma tarn dla 
Was miejsca. Scena jest dla kazdego! 

Marquis/lnd 

Ps. Kenji ma racj?. ze lucha swappers 
jest ci?zka, koszlowna i niewdzi?czna. a 
ludziom trudno si? wybiC, wi?c na 

pewno lepiej slartowad jako np. muzyk. 
Ale co z (ymi. klorym po prostu hie nie 
wychodzi z komponowania, rysowania 
lip? A ponadto bycie swapperem tez 
ma swoje uroki. Naturatnie warlo 
wszystkich polencjalnych swapperow 
oslrzec. ze nie wybrali faiwej drogi ku 
slawje... 

Ps2: A w ogbte lo nalezg si? 
podzi?kowania dla CDA, kldra jako 
jedyna gazela kompulerowa w Polsce (i 
pewnie nie lylko w Polsce) 
syslematycznie zauwaza istnienie 
czegod lakiego jak PC-scena. tnne 
gazety widzg albo lylko graezy albo 
ludzi, MOrzy kompuler wykorzyslujg do 
zawodowej pracy. A co 2 nami, 
scenowcami? NiM (prdez CDA) hie 
raezy zauwazyd, ze jestedmy, zyjemy i 
chcemy czylaC cod na interesujgce nas 
lematy . Gdyby nie CDA, to nadal 
szczycilbym si? co najwyzej 
ukoiiczeniem Quake’a na rajwyzszym 
poziomie trudnodci bez chealbw. 
Mojego kumpla ze szkoly, ktory ma 
Amig? i tez siedzi na scenie, to az 
skr?ca z zazdrodci, ze co mresige mam 
w gazecie lyle sluflu oraz ciekawych 
artow I w ogole sceny. Wprawdzie 
amigowey majg swoje "dzialki" o 
scenie we wszystkich (dwoch) gazetach 
- ale nie ma co tego porbwnywai do 
CDA. Nlebo i ziemia! W niektOrych 
krggach polskiej PC-sceny "modne” 
jest narzekanie na scenowy korner w 
CDA - ze to dla lamerstwa (ale skgd to 
wiedzg? A jak czytajg. to znaezy, ze 
siebie teZ uwazajgza lamerdw?). Ze 
teksty lamerskie (Akira, Cortez, Unreal, 
Gustek, itp. - lamerzy?! Ludzie, 
puknljcie si? w czachyl), Ze siuif 
nieaktualny (bo ma wi?cej jak lydzien), 
itp. Ciekawe czy sami majg 
aklualniej$2y? 

Czy Wy nie w/dticie, ze dzi$ki CDA 
scene PC-towska wyszia "z podziemia", 
ze v/ie o niej mndstwo ludzi, ze wielu z 
nich prdbuje tam we/Sd? Dzipki CDA 
mamy na polskiej scenie duzo “iwiezej 
kiwi''! A zawsze z tejmasy beginnerdw 
wyloni sig P° fikims czasie kiika 
wieikichpostaci, k(6re wzbogacg naszq 
scene. Doceftcie to! Wipe - tizipki Warn, 
chlopaki z CDA. Buzkai {wolalbym bez 
takich czuloici - wzwsmy nieco 
Smuggler). 



Wywiad z Simonem Kingiem 
(grafik ASCII ~ ANSII) 
rol: roller 
sk; simon king 

rol: Cze Szymek! Przedstaw 
nam si? krotko. 

sk: Hi! Nazywam si? Szymon 
Grabinski. W tym roku skoncz? 
19 lat, przede mnq maturka, na 
scenie jestem od 1992 roku... 
chyba wystarczy? 

rol: Teraz moze wypadatoby cos 
napisac o swojej kariarze 
scenowej (osi?gni?cia, plany, 
sukcesy)? 

sk: Oke. Jak juz wspomniatem, 
seen? zainteresowatem si? w 
1992 roku. Zaczynatem na c64 
jako hacker i swapper. W 1994 
na dobre przesiadtem si? na 
peceta i tak jest do dzis, Nie 
wiem czy mozna mowic o 
jakichs sukcesach... powiedzmy, 
ze dwa lata temu trafitem na 
zachodnie chartsy (m.in. w 
magu The Tribune, scena cB4, 
jako swapper). Na pececie 
ciesz? si? z 4 miejsca w gfx 
competition na Digital Art'96. 
W krajowych magach ciqgle 
jestem w czotowce ascii ^ ansi 
makerow, W magazynie Dragon 
[#2), zajqtem drugie miejsce w 
kategorii swapper (swego 
czasu utrzymywatem snail z 
ponad 120 osobami). Moim 
osobistym sukoesem jest 
zaakceptowame moiej 
tworczoSci przez zagranicznych 
tworcbw ascii i graffiti, aie o 
tym zb moment.., Do Gsiqgm?£ 
zaliczam rdwniez uruchomienie 
boarda MOON, ktory obecnie 
jest juz jednym z ostatnich 
scenowych bbs'ow w Polsce. 

rol: Obecnie ponob odchodzisz 
ze sceny. Czy naprawd? winna 
jest temu tylko matura? 

sk: Nie tylko matura, przede 
wszystkim ogrom nauki. Przede 
mn? egzaminy zawodowe, 

matura, egzaminy na studia. W 
nattoku tych spraw zaczyna 
brakowac czasu na pisanie 
listow do kilkudziesi?ciu osob, 
supportowanie magazynow, 
wymyslanie dizajnu do nowego 
stuffu. Ponadto uwazam, ze ja 
juz sporo zrobitem dla 
pc_sceny... Czas zrobic cos dla 
siebie, pomysled nad swoim 

rozwojem... Oczywiscie caty 
czas jestem aktywny. Zapewne 
wielu z was widziato ostatnio 
moje dwie kolekcje ascii ^ ansi 
(ipc#6_97.zip oraz 
fse_sprk.zip), pracuj? nad 
wydaniem drugiego numeru 
magazyny LUSH grupy FUSE 
(jestem HQzina), No i zostata 
peretka... nadal jestem wierny 
C64, tworz? dla mojej nowej 
grupy PENTAGRAM 
PRODUCTIONS. Huh, chyba nie 
uda mi si? odejsc. 

rol: Moze jednak wzorem 
niektorych elit znudzita ci si? 
juz scena 
(vide akira)? 

sk: Jesli juz wspomniateb o 
Akirze, to przesytam uktony w 
jego stron?. Czuj? si? troch? 
gtupio w takim zestawieniu, 
bo... ech, chyba kazdy 
rozumie... Czy scena mi si? 
znudzita? I tak, i nie! Na pewno 
miatem juz dose masowego 
swappu, jednak caty czas mam 
energip do tworzenia azki. 
Zaczynam niepokoic si? troch? 
sytuacj? na party. To nie tylko 
moje odczucie. Wiele osob 
zauwaza, ze na partiesach jest 
coraz nudniej i przez to 
cztowiek zniech?ca si? do 
sceny. Bardzo cz?sto na party 
jedzie si? kilkaset kilometrow, a 
pbzniej si? okazuje, ze 
przyjechato tylko kilku qmpli, a 
reszta to jacys nowi... nie ma z 
kim gadac, nie ma o czym 
dyskutowab.,.nuudaaaa. Na 
szcz?scie mam znajomych, 
ktorzy potrafi? pobudzic mnie 
do dziatania i za to wielkie dzipki 
tym osobom! sK! is still active. 

rol: Co sqdzisz o 
wspdtczesnych polskich ascii- 

PC Demo 

Competition 

1 3207 Tribes Pulse & Melon 

2 1930 Murid,U Blasphemy 

5 1760 Lessons Polka Brothers 

4 \m TMeeSiie Goals MOppj Produclions 

5 15&S Square Pulse 

6 1016 BUick LiCit Capanna 

7 m (Ml Hiujobii 

S ftflWfoniks Doomsday 

9 521 Bytsiapers Inc 

id sia Betkm fbe kitchen RflUnox 

PC Intro 

Competition 

i 985 Slash T8L 

2 612 Bpr TP0LM 

3 583 Ljghllorms Purple 

4 563 Pager-11 Fudge 

5 350 Love Creation mk2 INF 

6 341 Bull Powa Prone 

7 292 Sink Pulse 

8 277 Supremacy Sublogic 

9 243 Punishment COMA 

10 184 Prove Exact 

PC 4KB Intro 

Competition 

1 530 Magic Breeze 

2 318 Includes Remoter Kravilz ol Sublogic 

3 128 'Space Attack Frank ol Riot 

4 102 Codeine Metaphor ol Maroon 

5 04 Tiuhla Twinsen ol Peon 

Raytraced Graphics 

Competition 

1 420 7 toot dread Frank ol Orange 

2 120 Vigilance Dental Headache of Cromali 

3 100 l-alien Tudor ol TBL 

4 92 Shelled Fndr ol Sonik Clique 

5 90 Chase 3D 3D Addict ol Digital 

Nerds m 

6 78 Up & Down ftubberooyriKwett 

Hatrataoktenc 

7 73 bloodlusl tensom 0! Ifls 

8 62 Bearkey SylOlBJprail 

9 57 Conflict WaFridErmghUmmani 

10 56 Mamba Boh o \ CamolcE 

Multi-Ch Music 

Competition 

1 582 Follow ihe star KB ot TOM/Purge/ 

snusi) .toons 

2 356 Feed 11$ droid 

3' 314 Haste Corinthian at TOM / 

4 242 HiflhtamJ 97 

5 212 Wishful Pow 

6 208 The slicing .comply 

7 190 

8 176 Mo awl my tel tal Mditer W Haujoti ti 

9 168 OptIUE 

10 112 {Jtass like ms 

4-Ch Music 

Competition 

1 404 Sassy Nulton Pink et Abyss 

2 270 PflElJMialKl mntt ol HauiQbb 

3 198 Spaceward^ Dssccui el E 

A 196 EftBigyaMMBim ttoimanol ftls 

5 176 Fuck If you llkimy has 

6 150 Burst PWM 

7 140 Broken feah-Wah 

8 128 Balance 

9 124 Saeam 

10 118 m loiever 

WiLD Demo 

Competition 

i 2260 Rules Have Changed Melon Dezign 

2 2045 The shortest Wilddemo Impact DK 

3 1810 Jamooh Exposure 

4 1175 The monster and the king MPH Animation 

5 980 Weakness Subscure 

le: 
RUSH HOURS'98- 18119 kwieWaw 
Czeslochowie: pc/amiga/cGT/alaii. 

Wpmm. F reefers. P-place:. iil 
Ftejlafia 2/4 - salarlu'JuKS Magnes 
Czesipchowianto, Wst?p: 25z! Kontahl: 
CcdywFrs: ceciyn@mailcHy com (ra 
Cover CD, w scenie, jes) invitfca, #zie 
dokfadnic podano wszystkie RHH| 
irileresufccft polencjaVnych uczeslilkiw Amiga. Wi^cej irilorrnacjf (ili WMlte', 1,1 -14 creftVfee - Party'RiJiflDdy'SB 
dime). Kontakl co-lez@rfc.pl 

GRAVITY 3 - 29,30 i 31 sierpnls 1998 08 • 4 2 Wleciefi - The gafoering'ga 
w Gpblii. (Norvregia) 

J90 OrganizalOrzy: Arradune, 

eweirlualnie mpzllwoii wejS 0 maj -:01 czewiec - Inlet Jam'98 
icy) 



Scena Komputerowa 

makerach, czy prezentujg styl 

porownywalny z zachodnimi 

twdrcami? 

sk: Che, che ja nie uznajp 

podziatu na wspotczesnych i.,< 

no wtasnie brakuje mi 

okreslenia. Wspotczesni? To 

jakos jednak dziwnie brzmi. 

Myblp, ze mamy naprawdp kilku 

dobrych azki makerbw. Ostatnio 

na scenie PC pojawito sip kilku 

niezle zapowiadajgcych sip 

artystow, Ascii-makerstwo 

[ansi too) pojawito sip na scenie 

pctpl) bardzo niedawno [jakis 

rok temu). Powstata wtedy 

grupa IPC i od tego sip zaczpto. 

Owszem, wczesniej tworzyt 

sketch, ozir, bielu, ale nie na 

takg skalp. IPC zapoczgtkowato 

serip kolekcji ascii ^ ansi. Nie 

mnie osgdzac polskich ascii- 

makerow, bo bez wzglpdu na to, 

co bym nie napisat, mogtbym 

zostac zle zrozumiany tbytem 

memberem IPC). Na Zachodzie 

nasza tworczosc jest 

przyjmowana coraz cieplej. Kilka 

autorytetow ascii-makerstwa, 

ostatnie kolekcje IPC (#6) oraz 

mojg indywidualng SPARK 

okreslito jednym stowem: COOL! 

No i to, co cieszy mnie 

najbardziej... dostajp coraz 

wipcej zamowien od 

zagranicznych bbs’ow, 

demogrup i illegal sceny na 

logoski azki i ansi. Che, che 

wraz z GRF wypieramy 

zagranicznych artystbw. 

rol: Dlaczego zdecydowates sip 

zostac asii-makerem, przeciez 

to profesja, ktdra nie 

gwarantuje zbyt wielkiej stawy, 

nie lepiej byfo byb np. grafikiem 

- a moze to byto powotanie? 

sk: Twarzgc azki odczuwam 

radochp. Wiesz dlaczego? Bo 

ludziom to sip podoba, moje 

ascii wykorzystuje, z tego co 

sip orientujp, naprawdp spora 

grupa osob i kilka boardow. 

Robip to, co lubip, choc nie 

zaprzeczam, ze nie imam sip 

innych zajpc. Jak mam czas, 

bawip sip w 2d grafika. Poki co, 

wipkszobb prac jest no spread, 

ale kto wie... moze nadejdzie 

taki dzien. Kazdy z nas dgzy do 

Cdobrej) stawy, jednym sip to 

udaje, drugim nie. Czy mi sip 

udato? Czas pokaze. 

rol: Swoje osiggnipcia 

zawdzipczasz cipzkiej pracy czy 

wrodzonemu talentowi? 

sk: Kazdy z nas otrzymat jakis 

talent. Trzeba tylko pracowac 

nad nim. Myslp, ze Bog dat mi 

talent, ale rowniez i cierpliwosc 

do doskonalenia mych zdolnosci. 

Azki zajmujp sip juz z dwa lata, 

na swoim twardzielu mam okoto 

500 logoskow, ktore sg jakby 

przeglgdem mojego rozwoju. 

Nic nie nastgpito od razu. 

Trzeba cipzko pracowac, aby 

osiggngb sukces, chocby ten 

najmniejszy... 

rol: Na jakim sprzpcie tworzysz 

swcje pice, masz jakies 

ulubione edytory? 

sk: Mam P-100, ale myslp, ze 

wystarczytby zwykty xt. Wazny 

jest 

kolorowy monitor, bo bez tego 

kiepsko rysowac ansi. Che, che 

nasunpta mi sip mysl, dlaczego 

nie jestem typowym grafikiem... 

Przyglgdatem sip ostatnio na 

#pixel rozmowie dwoch znanych 

grafikow. Jeden mowit do 

drugiego, ze aktualnie ma P- 

233, 64 Mb ram, kartp 

graficzng z 4mb ramu i do tego 

jakies dopalacze - i jeszcze nie 

uzyskuje ptynnosci przy 

zaawansowanych projektach. 

Nie mam odpowiedniego 

sprzptu, wipe nie mogp bye 

grafikiem Czart of coz). Moim 

ulubionym editorkiem jest 

NCEdit i moje paluszki, ktore 

wystukujg ALT+219, 176, 177, 

1 78 lub V„, a nawet $$$". No, 

a gdy jestem juz zmpezony, to 

odpalam AcidDraw'a - 

najprostszy, ma praktyezne 

funkcje, jest przyjazny dla 

srodowiska. 

rol: Gdyby dzisiaj jakis begginer 

postanowit zostac ascii 

makerem, od czego powinien 

zaczgc? 

sk: Myslp, ze powinien obejrzec 

kilka kolekcji, zeby wyczuc, o co 

w tym tak naprawdp chodzi. A 

potem samodzielnie stawiac 

kwadraeik po 

kwadraeiku, kreskp po kresce, 

az stworzy jakib obraz. Zawsze 

bytem przeciwny rippowaniu azki 

i ze smutkiem przyznajp, ze 

sporo ascii makerow dopuszcza 

sip tej nieezystej gry. Aby 

zostac dobrym azki makerem, 

trzeba miec wyobraznip... bez 

tego nie ma sensu zaczynac! Ja 

bardzo czpsto, gdy do gtowy nie 

przychodzi mi zaden dizajn, 

odpalam starego poczciwego 

BANNERa, wpatrujp sip w 

wykreowane logo, przenoszp je 

na papier, a potem mozolnie 

probujp wyrysowac na ekranie 

monitora. Czasami nie 

wychodzi, wipe nie martweie 

sip, jesli i was to spotka, 

rol: Robisz cos jeszcze poza 

rysowaniem? 

sk: Tak, jak juz wspomniatem 

pracujp nad drugim numerem 

magazynu LUSH, jestem 

sysopem MOON BBS Ctrzeba 

grupowac stuff, przeglgdac 

konfereneje, czytac komentarze 

od kurierow - bardzo 

czasochtonna robota). Do tego 

wspomagam maineditorow 

Wrotek, Measure podsytajgc od 

czasu do czasu swoje artykuty. 

A jak starezy czasu, to 

zaglgdam do ksigzek i uezp sip 

do matury, 

rol: Podaj namiary na twoj BBS, 

sk: MOON BBS 

+ 4BC0)52C3)897456 [3) - 

dojdzie najprawdopodobniej od 1 

lutego. Otwarty od 22 do 7 

[naszego czasu). Hmmm, to 

powinno warn wystarczyc... 

aha, z gory uprzedzam, ze to 

jest board scenowy i gier na 

nim nie znajdziecie. 

rol: lie zajmuje ci mniej wipcej 

narysowanie jednej pracy? 

sk: Obecnie, jesli jest to logo 

np, do listu, to jakgs godzinkp. 

Oczywiscie muszp bye w 

dobrym nastroju, gtowka musi 

pracowac, no 

i odpowiednia muzyka. Bez tego 

mogp sppdzic caty dzien przed 

monitorem i nic nie wyrysujp. 

Znacznie dtuzej robip ansi. 

Czasami nawet kilka dni tz 

przerwami of coz). Wigze sip to 

z kolorowaniem, malowaniem 

postaci lub innych dodatkbw, 

ktorych zazwyczaj nie stosuje 

sip przy azki. 

rol: W twojej ostatniej kolekcji 

umiescites fragmenty utworow 

stawnych poetbw, skgd ten 

pomyst? 

sk: Lubip poezjp, w domu mam 

caiy zeszyt zapisany ciekawymi 

cytatami, niekonieeznie 

stawnych osob. Pomyst 

zapozyezytem chyba od mojej 

siostry [hi Sylwia!). Fragmenty, 

ktore umiescitem w kolekcji, sg 

wazne dla mnie, uzewnptrzniajg 

moje 'ja', Patgczytem je z azki 

tworzgc sztukp, ktora ma 

wielkie ucho, wielkie oko na 

swiat, styszy i widzi, a glownym 

jej celem jest zawstydzenie, 

draznienie, budzenie sumienia 

oglgdajgcego kolekcje. Jesli 

ktos tak to odbiera, to znaezy, 

ze kolekcja byta adresowana 

wtasnie do niego. 

rol: Scena amigowa nadal 

prowadzi w ascii, sg jakies 

rokowania ze ich w najblizszym 

czasie przescigniemy? 

sk: Fakt, kolekcje np. DGS sg 

odlotowe, majg swoj klimat, ale 

"grzybiarze" naprawdp nie majg 

sip juz czego wstydzic. 

Memberzy IPC tworzg w kilku 

stylach, a amigowey w 

wipkszosci tylko w swoich 

druciakach. Tutaj osiggamy nad 

nimi przewagp. Ponadto 

amigowey zostali w tyle w ansi, 

a wtasnie ansi jest miernikiem 

wielkosci makera. Coraz wipcej 

amigowebw, atarcwcow 

zaopatruje sip w azki wtasnie u 

pc_artystow, to rowniez o 

czyms swiadezy. Dla IPC dziata 

bardzo znany ascii A ansi maker, 

Acid. Z zadowoleniem 

stwierdzam, ze nie widzp 

zadnej przewagi w jakosci jego 

logoskow w porownaniu np. z 

logosami Garfielda czy tez 

Trance. 

sk: Chtopacy z IPC i DGS, bHEI, 

StZ, mSO, pk"\ hORIZON, zS! i 

ostatnio kRASH! 

sk: Spoxx, jesli chodzi o azki i 

ansi to zawsze. Niestety jesli 

chcesz ze mng swappowac, to 

z gory uprzedzam, ze juz nie 

szukam nowych ctx, 

simon king/fse ^ caz ~ ptg [nie 

na kopercie!) 

Szymon Grabinski 

ul. 1 armii woj.pol. 6/10 

89410 Wipcbork 

tel.C052) 897456 

email: simon_k@friko.onet.pl 

sk: No problem, cata 

przyjemnosc po mojej stronie. 

roller & simon king 

rol: Mozna z tobg sip jakos 

skontaktowac? 

rol: Ulubieni ascii makerzy? 

rol: To juz koniec wywiadu, 

bardzo ci dzipkujp za chwilp 

znalezionego 

czasu dla mnie. 



Krolestwo Chaosu 

Najwijkszym 

RPG, jest ztozo 

na dodateh no 

tzn. nie zacze 

enariusz eksperymentalny 
roblememjedli chodzi o 

my, nielinairny scenariusz, 
szqcy cechy oryginalnoici, 
ppniQty z ogdlflle znana] 

Jest to tpudne, nlemniej 

Zagadnieniem podstawowym jest 
wybor ogolnego tematu 
scenariusza. Zasada nr 1 brzmi 
nast?pujqco: z gbry odrzucamy 

ide? wprowadzenia postaci NPC, ktdry 
odnajduje graczy w karczmie i 
wynajmuje ich. Niezaleznie od 
sposobu, w jaki rozwinie si? akcja, taki 
poczqtek jest bardziej szablonowy, niz 
rozpocz?cie bajki od slow: “Za gorami, 

za lasami..1'. Zresztq wlasnie bajki 
mogq byd dla nas irodlem pomyslu 
niepowtarzalnego, z tym ze nalezy we 
wladciwy sposob wybrai Zasdb np. 
legend rdznych narodowosci 
znakomicie sprawdzi si? przy 
tworzeniu scenariusza. Kolejnqzasadq 
jest ukrycie przed graczami 
zakonczenia przygody. Jesli w trakcie 

jej rozpoczynania druzyna uda si? np. 
do lesnego obozowiska traperdw, to 
do kodca nie mogq oni domydlac si?, 
co si? tam stanie: czy dotrq tam i 
zrobiq to, co mieli zrobic, czy tez 
napotkajq niespodzianq przeszkod?, 
ktora zmusi ich do zmiany planu, Nie 
mozna pozwolic graczom by czuli si? 
pewnie. Podejscie w rodzaju: “a w 
takim razie dotrzemy do zamku, 
zalatwimy nekromant? i zloto nasze.." 
jest u gracza karygodne i powinno bye 
ukarane niespodziankq z kategorii tych 
raezej nieprzyjemnych. Zresztq 
zamiast mnozyc zasady, sprobuj? 
posluzyd si? przykladem. Stworzmy 
scenariusz chory do tego stopnia, na 
ile to tylko b?dzie mozliwe. Jako 

system przykladowy posluzy nam 
Warhammer, ale bez problemu mozna 
by zrobic cod takiego w kazdym 
(prawie) systernie po uprzednich 
niewielkich modyfikacjach. A wi?c 
zaezynamy: 

Druzyn? ulokujmy w duzym miedcie na 

tydzien przed doroeznym targiem. 
Zaldzmy, ze szukajqc okazji do zabawy i 

zawarcia nowych znajomosci, ktdrys i 

czlonkdw druzyny przypadkowo ograt 
w karty bogatego kupca, obrazajqc 

przy tym jego samego i jego rodzin? w 
malowniczych (aezkolwiek nie 
nadajqcych si? do przytoczenia) 
slowach. Jakid czas pozniej w miejscu 
noclegu druzyny pojawi si? 
pelnomocnik ewidentnie bogatej 
osoby, probujqcy zasi?gnqd informaeji 
o szczegolach zajscia, Dowiadujqc si? 
(niezaleznie od reakcji druzyny] o tym, 
ze zwyci?zcy partii kart nic nie Iqczy z 
przegranym, osobnik ow otwarcie 
oferuje nam jego zamordowanie. Jako 
miasto poczqtkowe wybieramy w tej 
sytuacji takie, do ktorego graeze nie 
b?dq mogli powrdcid przez kilka lat, 
wi?c lepiej nie rozpoczynac w stolicy 
(osobidcie nie przyjqlbym takiego 
zlecenia w zadnej z najwi?kszych 
metropolii Imperium). Oczywiscie 
graeze zorientujq si?, ze po wykonaniu 
zlecenia b?dq musieli uciekac z miasta. 
Jedli przyjmq zlecenie, kupiec (dla 
utatwienia nadajmy mu imi? Ernest) 
b?dzie przygotowany i wystawi 
ochron?, ktora pojmie i uwi?zi graczy. 
Jesli jej nie przyjmq, bogaty oferent 
stwierdzi, ze nalezy pozbyc si? 
niewygodnych swiadkdw i wydle za 
nimi swoich ludzi. Tak czy owak graeze 
zostajq pojmani i uwi?zieni w 
kamieniolomach za miastem, gdzie po 
torturach (fachowa nazwa to 
"przesluchanie") majqzostac 
zlikwidowani. Kiedy juz dotrq na 
miejsce, uratuje ich przypadkowa 
interweneja ekipy gornikow 
zdqzajqcych do kopalni srebra. Ekipa 
sklada si? w polowie z krasnoluddw, a 
w polowie z ludzi i generalnie nie jest 
w najlepszym stanie. Radzilbym 
wprowadzic do ekipy gornikow, na 
zasadzie towarzyszy podrozy posted 
neurastenika i histeryka oraz osoby 
absolutnie pewnej siebie (najlepiej 
zubozalego arystokraty). Arystokrata 
(nazwijmy go hrabiq Oswaldem) b?dzie 
przejmowac dyrekcj? kopalni od 
pelnomocnika swojego ojea, a 
towarzyszqcy mu sluga powinien 
zdradzac objawy paranoi. Oswald w 
razie pytad wyjasni, ze jego sluga 
przezywa szok po dawnej tragedii 
rodzinnej i ze jest absolutnie 
niegrozny. Oczywiscie druzyna 
zmuszona w jakid sposob do 
odwdzi?czenia si? gdrnikom, b?dzie 
musiala sluzyc im jako eskorta w 
drodze do kopalni (pieniqdze stracili w 
trakcie porwania, a gornicy domagajq 
si? zaplaty za wdz, ktory w trakcie ich 
odbijania ulegl uszkodzeniu i trzeba go 
byfo pozostawic; na dodatek gornicy 
majq przewag? liczebnq, a Oswald - 
koneksje na DworzeL 

Pewnego ranka (zaldzmy, ze 
ostatniego dnia podrozy) zdziwieni 

gornicy odnajdq cialo slugi Oswalda z 
nozem w plecach, ponadto brakowac 
b?dzie jednego z graczy. Oczywiscie 
reszta druzyny nie moze wiedzied, ze 
w nocy zostal on porwany przez ludzi 
lokalnego rzqdcy i sprzedany 
nekromancie zamieszkujqcemu 
okoliezny zamek. Ndz w plecach slugi 
w polqczeniu z nieobecnosciq czlonka 
druzyny rzuca podejrzenie na reszt? jej 
cztonkow, jednak Oswald zazegnuje 
trudnq sytuacj? i proponuje uczciwy 
sqd po dotarciu do biur kopalni. W 
razie odmowy, graczom grozi linez ze 
strony gornikow, wi?c raezej nie 
odmowiq. Po dotarciu do biur kopalni 
graeze zostajq zakwaterowani w 
jednym ze skrzydel budynku biura (i 
zamkni?ci tam). Strzeze ich dwoch 
straznikow. Na drugi dzied jeden z 
nich nie b?dzie zyl, a w plecach 

odnajdq sztylet, widziany wczesniej u 
jednego z czlonkdw druzyny. Druzyna 
bezdyskusyjnie zostaje skazana na 
dmierc, co oznajmi jej dziwnie 

zachowujqcy si? wystraszony Oswald 
(wczedniej nalezy prowadzic jego 
postac jako osobnika absolutnie 
pewnego siebie). W nocy przed 

wykonaniem wyroku nagle pojawiajq 
si? osobnicy zabierajqcy druzyn? i 
wyruszajqcy z niq w kierunku lasu. 
Kiedy nastaje dzied, graeze orientujq 
si?, ze zmierzajq w stron? widoeznego 
od strony gdr zamku, ktdry delikatnie 
mowiqc nie wyglqda przyjemnie, 
Wieczorem, po pijackiej burdzie 
urzqdzonej przez eskortujqcych ich 
osobnikow graczom udaje si? uciec, 
jednoczesnie mordujqc eskort?. Po 
chwili ucieczki w rowie w poblizu drogi 
odnajdujq koleg? zaginionego na 
poczqtku przygody. Ma zfamanq nog?, 
nieprzytomny wzrok i gorqczk?. Po 
kilku godzinach zaezyna mowic, W 
krytyeznq noc sledzif slug? Oswalda, 
gdyz podejrzewal go o niecne zamiary. 
Kiedy sledzony zaatakowal nagle 

nozem jednego z gdrnikow, ten 
wyrwal mu go i w akeie samoobrony 

wbil mu go w plecy. Nic wi?cej osobnik 
ow nie zdolal zaobserwowac, gdyz 

zostal ogluszony i zawieziony do zamku 
widniejqcego w gorach. Mieszkajqcy w 
zamku nekromanta opanowal umysl 

zaginionego i polecil mu powrdt do 
druzyny i dokonanie morderstwa na 
Oswaldzie. Jednak biedny zaginiony 
[nazwijmy go Roderykiem - kto oglqdal 
Zywot Briana, ten wie dlaczego) spadl 

z konia i zlamal nog?, totez nie mogt 
kontynuowac podrozy, a czar minql w 
trakcie gorqczki. 

Jednak sytuaeja Roderyka jest na tyle 
zla, ze jedynym ratunkiem jest powrdt 
do biur kopalni, gdzie znajduje si? 
najblizszy chirurg. Oswald przyjmuje 
wyjasnienia druzyny po konfrontaeji z 
gdrnikiem, ktory w rzeczywistosci 
zabil jego slug? i gdrnik ow zostaje 
zwolniony od odpowiedzialnosci. 
Jednak druzyn? czeka jeszcze 
sledztwo w sprawie zamordowanego 
straznika. Wyjasnienie sprawy slugi 
powoduje jednak, ze zamkni?ci sq 
obecnie w domu Oswalda w duzo 
lepszyeh warunkach i mogq prowadzic 
rozmowy z mieszkancami. Strzeze ich 
tez pi?cioosobowa grupa straznikow - 
zawodowcow. Graeze mogq, ale nie 
muszq, poinformowac Oswalda, ze 
Roderyk mial go zamordowac na 
zlecenie nekromanty, W trakcie 
rozmdw mi?dzy graczami wychodzi na 
jaw, ze z nekromantq wspdlpracuje 
burmistrz (rzqdca) lokalnego 
gorniczego miasteezka. Kolejnq 
ciekawostkq jest fakt, ze wspolnikiem 
Oswalda majqcym polow? udzialow w 
kopalni jest Ernest, ten sam, ktorego 
morderstwa podj?la si? druzyna. 

Niestety to dopiero poczqtek, a wi?cej 
nie jestem w stanie zmiescic, dlatego 
tez scenariusz dokonezymy w 
nast?pnym odcinku, a teraz jeszcze 
tylko kilka informaeji technicznych. 
Przedstawiony tekst to zapis bardzo 
skrocony i z uproszczeniamL Kazdy 
MG moze jednak wyobrazic sobie 
ksztaltujqce si? wqtki poboczne i 
rozwinqd akcj? tak, by oscylowala w 
kierunku totalnej paranoi, gdzie mimo 
szczerych ch?ci nikt nie ufa nikomu do 
konca, a wqtpliwodci co do 
tozsamosci mordercy trawiq nawet 
samq druzyn?, Na dodatek graeze 
obwintajq si? wzajemnie za przyj?cie 
zlecenia morderstwa Ernesta. Osoby, 
ktore zamierzalyby prowadzic gr? w 
oparciu o ten tekst, musz? 
poinformowac, ze fabul? wymyslam na 
poczekaniu wlasnie w tej chwili 1 
praktyeznie jest to bardziej zbior 
pomysfdw do wykorzystania niz 
scenariusz, zwlaszcza, ze pojawiajqce 

si? okolicznosci da si? zaadaptowac do 
zupelnie innego scenariusza, Na razie 

jednak pora zakonezye i do zobaezenia 

za miesiqc. 

Numer 
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Betrayal At Krondor 
(solucji cz§sc druga) 

wielkie pole kukurydzy W domu 

tym mieszka Lord Lyton - 

wtasciciel tutejazych ziem i bardzo 

zatroskany osobnik. Jego 

zmartwieniem jest potrzeba 

wyposazenia B rycerzy - aby tego 

dokonac, musi posiadac szest 

pancerzy. Wlasnie zdobycie 

pancerzy dla rycerzy Lorda b?dzie 

kolejnym zadaniem, ktdrego moze 

nie trzeba wykonywac, ale jeSli si? 

na nie zdecydujecie, to b?dzie 

ciekawibj i bye moze przyniesie 

jakied korzysci materialne. 

Zainteresowanym polecam na 

poczqtek udanie si? na zachod - w 

kierunku miasta Sethanon. 

Proponuj? na razie nie odwiedzac 

zadnych miejsc po drodze tale o 

tym za chwil?), na razie pomdzmy 

Lordowi. W tym celu nalezy si? 

troch?,pokr?cic po okolicy i znalezc 

szesb kompletdw standardowej 

zbroi (a raezej zabrac je 

pokonanym przeciwnikom). Po 

dostarezeniu ich Lordowi, ten 

wyposazy swoich ludzi i podejmie 

dzialania przeciwko nielegalnym 

poborcom podatkow, ktorzy kr?cq 

si? po okolicy i w jego imieniu 

"uciskajqfiskalnie" ludnosc. Nie 
ominie nas oczywiscie nagroda za 

pbmoc - dostaniemy hasla do kilku 

skrzyd, ktore podobno:lezq gdzies 

w okolicy. Aby wykorzystac jedno z 

hasef trzeba udac si? na polnoc od 

domu Lorda do malego lasu. Przed 

wejsciem do zagajnika znajduje si? 

pulapka - zeby miec jq za sob? i nie 

poniedd zadnych strat, nalezy 

uwazac, zeby nie przechodzid 

pomi?dzy dwoma slupkami o takich 

samych kolorach. Zaraz po 

przebrni?ciu przez pulapk? druzyna 

znajduje si? w malym lesie, w 

Nadszedt czas na drugq solucji 
do Aiedmiertelnego Betrayal At Krondor. 
Jak zapewne paipiotacle, plerwszq 
czoid opisu zakofiezytem w momencie 
doprowadzenia bohaterfiw do Krondoru. 
Toroz czeho fell kolejne zadanie: fnuszq 
dotrzed do miasto Romney i w harezmie 
"Czarno Owca" spotkac sip z ludzmi 
MLyomo. Niestety tym razem 
wyraszajq tylko dwie osoby... 

Yasiu U gory: Bardzo klimatyezna winieta pieryvszego 

Tymczasem trzeba znowu 

sprdbowac ruszyc do Romney, a ze 

po drodze lezy Lyton, to mozna si? 

zabawic. W Lyton nalezy odnalezc 

dom, przy ktorym znajduje si? 

Pierwszym krokiem 

prowadzqcym druzyn? w 

stron? kobca rozdziatu 

jest wydostanie si? i 

kanalow, w ktdrych ten etap si? 

zaezyna. Aby tego dokonac, nalezy = 

ruszyc w kierunku poludniowym 

(potem skr?cid na lewo, a dalej juz 

na wtasnq r?k?). Przed wyjdciem z 

kanalow do druzyny dolqczy trzecia 

osoba - znany nam juz Owyn, 

ktdrego wiedza o miejscu, do 

ktdrego zmierzamy moze si? 

przydac. Ale do rzeezy - po wyjdciu 

z kahatdw, zrobieniu niezb?dnych 
zakupow w miescie, trzeba w 

koncu udac si? w drog? Romney 

polozony jest kawatek drogi na 

polnocny wschdd od Krondoru. Na 

poczqtku prowadzq do niego dwie 

drogi. Ja osobiscie proponuj? 

wybrac t? blizszq poludniowej 

kraw?dzi mapy, bo jest ciekawsza. 

Pierwszym wtadciwym przystankiem 

b?dzie Malac's Cross [po drodze 

jest jeszcze Darkmoor, ale na razie 

nie ma tarn nic Interesujqcego), 
gdzie w karezmie czeka nas bardzo 

ciekawa rQzmowa z babciq o imieniu 

PetrumpfcKobiecie tej wydaje si?, 

m jeden z czlonkow druzyny jest w 

rzeczywistodci kirns innym. Kilka 

slow z barmanem wyjawi, ze 

sobowtor o imieniu Lysle ukrywa si? 

w Darkmoor. Nie jest konieezne 

wyjasnianie tej sprawy, ale zeby bylo 

ciekawiejr zajmijmy si? tym ruszajqc 

najlepiej od razu do Darkmoor, gdzie 

vftjednym z opuszczonych domdfa 

ukrywa si? tajemniezy Lysle. 

Rozmowa z nim ujawni wiele 

nieznanych dotqd faktow, a poza 

tym okaze si?, ze trzeba szybko 

wrdcic do Krondoru i przekazac kilka 

informaeji chlopakowi kr?cqcemu si? 

niedaleko wejscia do kanalow ttemu, 

od ktdrego w pierwszym rozdziale 

kupowalismy wytrychy). Oczywiscie 

wiqze si? to z pewnymi zyskami, 

wi?c nie ma co zwlekac. Wyprawa 

jest krotka i nie powinna sprawid 

wi?kszych problemow, a dzi?ki niej w 

naszyeh r?kach znajduje'si? piecz?c 

pewnej gildii, ktdra za jakis czas 

moze si? przydad. 

Numer 
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ktorym lezq trzy skrzynki otwierane 

hastem. W tej, gdzie szyfr do 

otwarcia to SWORD, lezy 

poblogoslawiona zbroja, czyli calkiem 

niezla zaplata za nasze trudy. 

W tym momencie mozna by od razu 

ruszyc do Romney i zakonczyc 

rozdziaL dezeli druzyna jest mocno 

oslabiona, to proponuj? juz jej wi?cej 

nie m?czyc. Natomiast jesli czuje si? 

na sitach i chce si? jeszcze troch? 

pokr?cic po tych terenach, to w 

porzqdku - zapraszam do robienia 

porzqdkow w Sethanon i okolicy, 

gdzie niezwlocznie nalezy 

poprowadzic druzyn?. W samym 

Sethanon na razie jest ci?zko, bo 

grasujq tam duchy i bardzo 

przydataby si? jakas dobra broh. 

Dlatego warto porozmawiac z 

kobietq w karczmie "Six Toe", ktora 

lezy na wschodniej kraw?dzi 

Sethanon. Napotkana powie nam, ze 

nie moze otworzyc swojego sklepu, 

ktory lezy po drugiej stronie ulicy, 

bo straszy tam duch. W zamian za 

pomoc oferuje calkiem przyjemny 

miecz "Galon Griefmaker". 

Rozwiqzanie problemu nie jest 

bynajmniej silowe. Pierwsze kroki 

powinnjdmy skierowac do karczmy 

w... Krondorze, bo tam mozna 

zawsze dowiedziec si? czegos 

diekawego. I rzeczywiscie. Tym 

razem, dzi?ki rozmowie z niejakim 

Nivekiem, okaze si?, ze Maxie Feeber 

(mieszkajqcy w okolicach, gdzie 

straszy duch) ma dziwne 

zamilowanie do rozkopywania 

grobow. Plotki mdwiq, ze niedawno, 

aby zdobyc troch? mocy, rozprawil 

si? z miejscem pochdwku Jaruda... 

Brzmi to moze troch? zawile, ale 

pozbieranie wszystkich faktow, ktore 

zgromadzilismy dotychczas powinno 

troch? wyjasnic sytuacj?. 

Tymczasem dobrze by bylo, aby 

druzyna wyruszyla z Krondoru do 

Lyton, a po drodze zahaczyla o 

Darkmoor, by porozmawiac ze 

znanym nam juz sobowtorem, ktory 

wie co nieco o rozkopanym grobie i o 

tym, ze zabrano z niego dlon trupa. 

Wi?cej informacji czeka w karczmie 

w Lyton, gdzie ludzie znajq Maxie 

Feebera (jego dom lezy mi?dzy Lyton 

a Sethanon). 

Po zasi?gni?ciu j?zyka w Lyton 

nalezy znowu udac si? do karczmy w 

Sethanon i porozmawiac z 

wlascicielem. Po tej rozmowie 

trzeba znalezc grob Jaruda (znajduje 

si? w krzakach za zamkni?tym 

sklepem) i rozkopad go. Okaze si?, 

ze zwlokom naprawd? brakuje jednej 

dloni. Zeby zdobyc informacje na 

temat miejsca jej "pobytu\ druzyna 

musi znalezc dom Maxie' go. 

Niestety - wlasciciela w nim nie ma, 

ale za to mozna stamtqd zabrac 

burial cloth (nie mog? wyszukac w 

j?zyku polskim dobrego odpowiednika 

tej nazwy) i znalezc Maxie'go na ; 

polu kukurydzy niedaleko domu. Z 

rozmowy z Maxiem wyniknie, ze 

owszem, rozkopal grob i zabral dlon, 

ale wyrzucil jq koto domu Hershela 

(pierwszy budynek w Sethanon, jesli 

idziemy od strony Lyton). Rozmowa 

ze wspomnianym czlowiekiem 

wykaze, ze Maxie klamal i ze druzyna 

nedal nie ma w swoim posiadaniu 

dloni. Aby jq odzyskac, trzeba znowu 

wrdcic do Lyton i porozmawiac z 

rnlodym czlowiekiem w karczmie, a 

potem odyviedzic niejakiego Glovera, 

ktory mieszka w domu kolo karczmy. 

Okaze si?, ze rzeczywiscie jest on 

teraz w posiadaniu poszukiwanej 

dloni i za odpowiedniq oplatq moze jq 

oddac. Po zaptaceniu mu trzeba 

znowu ruszyc do Sethanon i 

pochowac dlon w grobie Jaruda - to 

sprawi, ze przestanie on straszyc i 

uda si? na wieczny spoczynek. 

Satysfakcja jest podwojna: po 

pierwsze, pomoglismy um?czonej 

duszy, a po drugie wlascjcielce 

sklepu, ktdra swojq wdzi?cznosc 

wyraza w sposdb materialny - 

podarowujqc nam magiczny miecz. 

Na koniec tego epizodu mozemy 

jeszcze wykonczyc duchy grasujqce 

po Sethanon. Dokladniejsze 

informacje o nich wyciqgniemy od 

starej kobiety w Malac's Cros i (jesli 

jestesmy w posiadihiu dobrej broni i 
czardw) ni§ powinnismy miec 

problemowrz ich pokonaniem. Jesli 

jednak druzyna jest stosunkowo 

slaba, nalezy stosowad taktyk? 

ataku i szybkiej ucieczki. Bye moze 

b?dzie to nas kosztowac troch? 

pieni?dzy (jedzenie), ale w sumie 

opiaci si?, bo po dokladnym 

przeszukaniu okolicy nasz druzynowy 

mag b?dzie mogl si? nauezye trzech 

pot?znych i przydatnych czardw, 

I to juz prawie wszystko - mozna 

spokojnie ruszyc do Romney. 

Spotkany po drodze Mitchell 

Waylander nie b?dzie nam robil 

problemow, bo jestesmy w 

posiadaniu piecz?ci gildii. W Romney 

nalezy odwiedzic karezm? i tym 

samym ukonezye drugi rozdzial. 

Musz? warn jednak powiedzied, ze 

znowu, podobnie jak w pierwszym 

rozdziale, nie opisalem wszystkich 

mozliwosci - dlatego nie zdziwcie 

si?, jesli znajdziecie cos, o czym nie 

wspomnialem... 

Do nast?pnego rozdziatu - za 

miesiqc! 

It is not our way. I |jm£lg orfn s&mewhqt disturbed fbfl! he 
should come After me. He uiae.-.g kmrfm. There art other 
things that trouble me os UielL 

Delekhon^ ^ssrstoofs slow hut not Altogether stupid, 
Another like Hoseth grid you VI only hove my owpsa to 
before your Prince firotho, 

U gory: Niech was tez nie dziwiq moraine rozterki bohatera. 

Humer U3/9B 
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MPUTER EXPO-98 
Wdniich 20-23 stycznia 1998 odbyty sig 
w Warszawie XIII Mindzynarodowe Tarsi 
KOMPUTER EXPO-98. Ponad 800-set 
wyslawciw przedstawilo swoja olerta w 
Cestrom Targowym Mohoiow, a przede 
wszysikim w Pataeu Kultury i Nauki w 
Warszawie. Organizalorzy nie 
przewidzieli chyba tak wielkiej 
Ipchwencji, bo juz na poczqthu targfiw nie 
motna bylo dolrzec w rejony szatni, nie 
mdwigc juz n nddaniu plaszcza lub kurtki, 
dziaki czemn w zle wentylowanych, 
dDXznych pomieszczeniach Pataeu Kultury 
duza czasd gosci paradowata ukutana w 
cieple odzienie wiarzchnie, wzglgdnie 
dZwigala brzemig przewieszune przez 
ramlg. Nie byt to jedyny niemity zgrzyt, 
jednak bobalerscy redaktorzy CDA nie 
zniechgcili sip dokumentnie i rzucili w wir 
zdarzen, ktdre pochlonply juz niejednegu 
Mika. Z przepastnych wnrnw, ktdre 
przylargalismy z Expo wygrzebalismy 
kilka ciekawostek, ktdre zlaknionycb 
sensacjl Czytelnikow zaspokoja na kilka 
chwili. 

CZARNY IWAN 

ardzo duzym 
zainteresowaniem na 

tegorocznych targach 
cieszyty si? panie 
rozdaj?ce tzw. "krowki", 

dzi?ki czemu 
przedstawiciele firm w trakeie 
powaznych, finansowych pertraktaeji 

zuli uparcie wytwor rodzimego 

przemyslu cukierniczego. 
Przez dtugi czas nasza delegacja 

pozostawala pod przemoznym 
wplywem stoiska Microsoftu (a 
przede wszystkim kompetentnych 

dziewczqt je obslugujqcych). Na 
wielkiej, wysokiej na kilka metrdw 

scianie umieszczono kilkadziesi?t 
migajqcych monitorow [kazdy 

oczywiscie nadawat "na swojej fali"]. 

Chaos ow przypadl do gustu Yabolowi, 

ktory kontemplowat go przez czas 
potrzebny w przyblizeniu do 

wychylenia przez wspomnianego 0,75 

x 5. Z Microsoftem bardzo silnie 

zwi?zany jest rodzimy Optimus, 

ktorego stoisko przytfaczalo ilosci? 

kt?bi?cych si? wokot 
zainteresowanych. Gdy juz wreszeie 
dostalismy si? na orbit?, udalo nam 

si? dowiedziec kilku ciekawych rzeezy 

o strategii Opitimusa i nowych 
pomyslach prezesa Kluski (relacji z 

konfereneji Optimusa szukajcie na 

banerach w Przegl?dzie). P?dz?c 
niezym eurocity wpadlismy nagle na 
stoisko Novella, gdzie faceci w 

kowbojskich kapeluszach i rownie 
klimatycznych strojach, wsrod 

kaktusow, i skrzyn zrabowanych 
podroznym tczyzby chodzifo o 

zwiedzaj?cych?) sprzedawali swoje 
pomysty odnosnie konstruowania 

wydajnych i bezpiecznych sieci 
komputerowych. Cykl wyktaddw, 

ktdre przygotowat Novell 

koncentrowal si? na temacie sieci, a 

w ofercie firmy znalazta si? m.in. 

bogata oferta kursdw 
instruktazowych na zarz?dcow sieci. 

Kilkanascie minut slinilismy si? stoj?c 
przed superptaskim monitorem 

Crystalvision 650. Chwytne haslo, 

ktorym go reklamowano "Z tyfu 
deska, z przodu deska" sugerowalo, 

ze chodzi tu o przeci?tnie zbudowan? 

dziewezyn?. Nic bardziej mylnego! 

Przeczytajcie krotk? charakterystyk? 

i gloscie glori? i chwal?. 

Crystalvision 650 twyswietlacz TFT) 
do uzyskania obrazu stuz? tranzystory 
cienkowarstwowe tpo jednym na 

kazdy punkt obrazu dla koloru 
czerwonego, zielonego i niebieskiego), 

ktdre nie emituj? promieniowania 
elektromagnetyeznego. Przy obrazie 

identyeznej wielkosci jak w 
monitorach 17-calowych, 

rozdzielczosc wynosi 1024 x 768 

punktow i 260 000 kolorkow. 

“Crystal" l?czy technik? analogow? 

dotychczas uzywanych kart 
graficznych z cyfrow? technologic 

wyswietlania. Jednym przyeiskiem 
uzytkownik dostraja monitor do karty 

grafieznej komputera (wyeliminowano 

znieksztalcenia, wypuklosci i brak 
ostrosci na obrzezach ekranu). Cudo 

to oferuje obraz w 100 % identyezny 
z dotychczas uzywanymi monitorami 

17-calowymi i zajmuje bardzo mato 
miejsca. Jak wyliezono 15 cm blatu 

na przeci?tnym biurku wystarezy do 

ustawienia Crystalivision 650 [dla 

porownania; monitor 17-calowy o 

gt?bokosci 46 cm zajmuje ok. pdl 
metra kwadratowego powierzchni). 

Na dodatek C 650 potrzebuje tylko 

jednej czwartej energii zuzywanej 
przez dotychczas stosowane 

monitory (dlatego tez, tego typu 

wyswietlacze stosowane sq w 

Laptopach). Jedynym dystrybutorem 
na Polsk? jest Pyrylandia z Warszawy 

(tel.fax 40-33-02), Aby nie 
spowodowac w Was palpitacji 

serduszek nie informujemy o cenie 
"Crystala", coz zreszt? moze rownac 

si? do naszej monochromatycznej 14- 

nastki! 
Przez jakis czas chuchalismy rowniez 

na bielusienkie ptytki CD-RW wybite 

przez TDK. 
CD-RW to skrot od CD-ReWritable. 
Na chlopski rozum oznaeza to, ze 

mamy tu do czynienia wielokrotnie 

nagrywanymi plytkami i tak 

rzeczywiscie jest. Plytki te 

charakteryzuje m.in. pelna 
kompatybilnosc z dotychczasowym 

sprz?tem, jak rowniez przysztymi CD 

ROMami wyposazonymi w 
technologi? MultiRead, jak rowniez z 

czytnikami DVD [Digital Versatile 

Disc). Jakosc gwarantuje norma 
okreslona w Pomaranczowej Ksi?dze 

Cz?sd III, ktorc TDK z cal? surowosci? 
przestrzega. Plytki CD-RW z TDK 

powleczone s? trwal? warstw? 
ochronn?, ktora zabezpiecza dane 

przed dzialaniem nadmiernej wilgoci, 

temperatury i przed zniszczeniem 

podezas normalnego uzytkowania, Ich 

zywotnosc przewidziano na 1000 

sesji nagraniowych, a czas 
archiwizacji na minimum 10 lat. Dla 

zainteresowanych podajemy dokladny 

opis zasady zapisu na CD-RW przy 
zastosowaniu technologii 

zmiennofazowej (patrz; ramka). 

Oczywiscie zajrzelismy rowniez na 

stoisko Creative, pogadalismy z 

ciekawymi facetami z Hawlett 
Packarda, podumalismy chwile z 

nosami przylepionymi do szybki przy 
gablocie z najnowszymi dzielami 

Diamonda. Ogolnie bylo bardzo milo, a 

po godzinie 15, kiedy do Palacu mogla 
wreszeie wkroczyc zlakniona atrakcji 
mlodziez, zrobilo si? niemal jak na 
przerwie w szkole podstawowej. 
Rozbrykane nastolaty p?dzily niezym 
tabuny koni i stada bawolow, 

porywaj?c wystawione to tu to tarn 
foldery, gadgety i hostessy. Ten p?d 

do wiedzy i nie tylko, bardzo nam si? 

spodobal, wi?c z radosci? si? do 
niego przylqczylismy. Kiedy wreszeie 

pogaszono swiatla a nam przyszlo 
gramolic si? na dworzec, obiecalismy 

sobie, ze za rok tez tu wpadniemy. W 
kazdym b?dz razie impreza okazala si? 

udana. Rozesmiane faejaty 
wystawcow i widzow sugerowaly, ze 

zycie jest pi?kne i przyjemne, a 
fantastyezny sprz?t juz niedlugo 

znajdzie si? w kazdym domciu. 
Pozostaje nam jedynie zyczyc sobie 

spelnienia tej optymistyeznej wizji... 

Bye moze za rok si? spotkamy! Baj! 

Numer 03/98 



Na plycie znajdziesz pliki 
w formatach .WAV: ,SMP _V0C; i .MP3. Oprocz 
4000 plikow dzwif?kowych, znajdziesz zestaw nie- 
zb^dnycli prog ra mow narzpdziovjych. 

Obrazki w formatach: COR (Corel 3 0) 
■ okofo 2000 szL CDR (Corel 5.0} - ponad 5000 
szt BMP - wtycej niz 5000 

Ponad 400 najbardziej szalonych demonstracji wyprodukov/a- 
Wriych przez tv/orcd-.v sv/iatowej sceny komputero:vej 

* Bfhfiolek!, kompilatory, erlytory dokumentacje., podr^czniki. Mate- 
M|nnl zwig/any z Cm. Asernbler, Cliper, Pascal, Visual Basics Visual C, Win- 
Bdows, Turbo Vision Ptyta zawTera 900 
Wprogramovz! Wszystkie posiadafa polskie opfsy Wi?kszosc uruchamia si$ z 
■rCD-ROMu. Od zabawowyclT'dla dzieci. pojpowazne dla sludenldw. 
,, 550 MB posortowanycfi lematyczrue filmdw, Znajdziesz lu rftf.n, ariP 
Wmacie 3D, billowle ■ kosmos, manga4 rnuzyka, samoloty, sport, z'.vierz$la, 

Strike Commander 25 zt. 
Gia Mom przc&rta tfo tofjunriy. QpowtoiC u |f* Pwl^Ch nsjem riIMcl.l w pocMlkach XX I 
^ehii. tidf w^pnn^ t rwjjlepszycb 

ri_ SyuitftalorrWrbnjrtwycIi na PC 

Little Big Adventure 25 zt. 
Ourikormbi yr;i puygodown 12 epizodtiw i 40 

tOznydi pMw. Ltezri&jacjMi, ptilspW \ 

syslfltny oc/pldczctiiivra, pr/edmioiy spac^no i 
fiiplaslyeme poftudy zapewnii) doskona^ 

ratnwo 
Powermaiiger, Populos 25 zt. Pornr>c w nsutfl oytirM pisanla. or At yrymovry lafc /ilfttyiJOwych^Mw jrtk duA$M. lisptraniD, 

titaaypiiaAsM'Qivz vM Myth r<MiW nyzoiycznycti: Kofoteja jtiifipwtt proyra* 
ly do nnbki: fiistorfi; O^neJitjitl, [ po"sk*eflo: lijyW; rjitograFin, oiiGurafrp, nsatiifiwlyfci, trlotogR, gdqiiiirUli ftp 

fosinw nmyramfe itf ■•ittcyjriyc 11 dia urorpM ttfcai Mnwro^i' l p3i!rw.5fychVfAs sikAI iwl 
k b Mdyip w twoim rqd/ajii ptyte i ponad 400 MEI p rogf3 mow wum nycfi / Spbi 
Sl/titop i lizyk.fDpdapQwy si u i to zdrctia 7 itlissji Apolto Dzieci mafift In pmyramy tfp. rtaLrki allsk- 
/, pwdstavi i/lfw pdlskteqoj- malemalyk! Wofofyii, o irwfaizgiach, deoflfafltiy/3iifn pfogomijrdo tysowa- 
'3- p ..Mjijn ^tw^ktrrw'PnlscezeMawpfOtjrarnO'w 

au i nnoWshiuoa Zr^triJcowaiw inwitirn' riatJ&amta 
&smKamSmtm!wr **“** *. 

VtlKA 

itifriych rjirjp yusteiycti 
y^1 t Phv,v le SO proo fam 0>v 

mmr * - - ■ 
wyth dia 

P(|PJfnijS*llWrtr d/mck mlo- 

Wings of Glory 25 zt. 
I wojrra Swalowa, zcsiaii piluinm 

pud woo t pigciu BAinofotfiw 

Gene Wars 25 zK j 
Sztuc/oa zytto na niavrybtnzalniq i 

vjysoknn ptvwmiu ruzwn|u J 
Tvdlrz vzlasnc ftinny zycia m 

jCdnqczeinlQfywaffzvjac/ M 
porJolmyrni lute 

F 25.00 j/t T& y 

! 25.00 it 
650 MB Oahyth, Ok 2500 uty#r4vv (MOD. 

>3M. XMl /osfiivry bfjfihiiffO (SMP. IFF, WAV PAT XIj mi pr^rarny do 
nrdbki: knmporio.vanja i cdl^ar/ania muzyki Bi- 
pbMte ptif,nd 290 pnwrippfrw mtiryfi^ych tit} b.vot?£tn.x pdSwarzanra I 
fedvtertiiv^nTii' pips modulu s i? Ifmje^zwS pMtl d^libwet 

35.00 it 

Magic Carpet 25 zt. O' 
Wit jprofc e n?| okrt^llc pt? iakti dy muffler *■ <7* 

lalajqc&go rlywann jysi !o ifOwnioi w 
pmw/fFI pra ntiat&Qluna. 59 ntl&ji, 20 

irafclCG m,‘3i,j6Crznyd>. 

3D Atlas m zt. 
Poltrka v/ersja [^/kowa Inierjiktyvma pomoc i 

OCgumIii OurqiFiiu wiedza (j iwleciti 
przedstawujria w IwrrJzrj .Hrikcyjnej fomnc 

Wing Commander III 65 zt. 
SymublDf kosmiczitcoo mySJiwca zrobiony / 

t oomrrmym rm raehsni Fabularra fi it ny 
- pigmw^y a vt nich znsnl akturzy 

Gni m 4 GO 

Beat 200D 111 zt. 

* ' JtjiinT Oti y^szxi' 
'^a ny‘ czyli slrzdsbki pr?y 

' M ortdowki , ■ymoFsnjjii, 
Y popraez waiw taifatp dJ? 

'iXv JO ptyfislpw, tin 'inteJl- 
gartlA/cf)’ uktaditriqk i 

25.00 it' m^cycfi 
Mopoty / fPtotiibwoKla 

Slowtrtn 5mac?ny kqsek 
■ WySciot, Elipty, 

stmTQgiQ. pjryociddvvk].stiUFtD7A3,symtJj 
Eatery i7igpmo^wt?/p^ritdoc^ir 
Tylkt) y mi na fedn«j pjycttj 

[RPV-4M 

I mm 
Grn lirzyijndovra p«) ptitekil I -ii-i 30 U 
m [RSiei (lofekly'wijni pRitffljr/aJiym o rr" 
mtjrdcistyft, itmrife/ziiileiC pr:i^d/t' ■* 
Vrttfl|0 fitlkrjcc 

Ci.:i ^trajcgit/na po ftrjkku Wttjita 
XXH wiflku Aktpa w cz^sift i/ac/yvrk! 
stym inn/h/rostijiy B rjrjivy vryjia 
luaFa muryka 

Poti3£l IftSflObfMdVr 
v/ rortnacte pperj g<l. lift limp Nle p^wtiournjq 
si(f AUifccft jesl!i5iat Mrv/crtvzFTPf maisyrp 
Ewiusro dfimt>Ulf(JA2 • 
PrtrriWic 1500 obfitzkdw wformoi^ft jpeg, q If. 
tifl bmp, noy/a pottj^ bd dvrf W t maugn omz 
q^iakifks HlmovryCn plikdw juiJJu ^iti, vrave} 

. MJgawfet i ba[ek 'Czaio 
djiojka i KsigQtiP i flarima1, mnfistvm fart & 
s5>rezuyi;Ji murJitli rOtmSpw i satnuEttlPw Ca- 
lo^lO'IOOOflbrazkdv; 
3600 qil-tiw i jpg py/ ♦ czPdawo anirrtowariD 
gi!-y. ^te>y hiatKi ? PiDjeM A-ko, 3k3 F.y£^ Aii 
My6o4ltf<w?.6ututani.SaiJ«j Mwi ' 

'■ Pfyta db dorttUych. Pr^wis 
2200 ubmzkpw bioUg mattya vz Jormacic 
JPfG GIF PCX a tak&: 2D i 3D Hnjtep^zt* 
stnp-klatki z Qor^c/tJifJtittdv^ 

Pfyia did riproslyr;li Cdle B50 M0 rqzne- 
yliitokinycP rysunfatwych pitjknbi format 
JpDQ i Prrsij. r.'feiijfldhe upragmmowdnitt tra 
plycie Maiiflj Povrerto wig 
ctj sekvj Sfrony HTML. Mlp/1 frtrntlv;. (in 
riyr.tT zmtuaifiych ereiykfr,v Sqks ammacje. 
vctiiiVA dyskL^.. matiguwo yty firut i 2300 
obr&Mw 

Kup s'djie vriasna shidici naptanicwt! D/i^kt 
in inn ptnyrainovri Aipi/^riinv swd| knmpuler 
do praty i zaB(y^nt&54! vz yronte znarnmyth jnkq 

nlsfedlOvzany mtizyk 

MtinMurvKJi 

- 25.00 it 

25.00 jiwS P 

HlOftT: EXE, ul. Kolista 4, 51-152 Wroclaw 

Ntmxgw* i KMfwowiwcjA: EXE, Skr. poczt. 63, 53-650 Wroclaw 57 

»cwE DOM HANDLOWY "KAMELEON" ul. Szewska 6/7, III pi^tro, Wroclaw 

tel. (071) 3537002, 3537006 tel. (071) 34 368 61 w. 235 fax (071) 3537010 

http://www.exe.com.pl E-mail: exe@exe.com.pl 

I'OIMIli 
PlybJ ^vrtora dwui 

giupy forldv/ ^oiov/ych do uZydik 
Pt£tv/s/a (u 2t po^klch c/dinuek Huti 
Type dJa Windows i drug! (n 

ponatl 4230 fqnifiw typu Irce^ra. 
Du^wi atritem pjkietu jest 10(3 

siroidcoiYV. drtikmvnn/ Mtaluo 
fpiudiw jamiesjCfOfi/Clina plyciiv 

ef/dkieyjiKf 

INTEftkET: 



LISTY, czyli ACTION REDACTION 
Hi! 
Znowu na poczqtek sprawy urzgdowe. Jeili wysytacie do nas made, to wazne abyscie pamiftali, ze nasz 
adres kontaktowy to: cdaction@mikrozet.wroc.pl. Natomiast korespondencja sluzbowa, w tym 
(odpukab!) reklamacje, zamowienia itp. nalezy stab na adres: silver.biuro@mikrozet.moc.pl. Jesli 
wysytacie natomiast listy na dyskietkacb, to zaznaczcie, czy chcecie, by zamiescic je (w calosci) na 
CD. Pamietajcie tez czego nie robimy: nie odpowiadamy indywidualnie na listy (no, moze poza 

mailami); nie wysytamy na indywidualne zamowienia tipsow, cheatow, gier itp. Dlatego nawet nie dotqczajcie do 
listow znaczkdw! Nie pytajcie si? tez nas “jaki komputer kupic" i “czy ta konfiguracja ma sens" - na te wqtpliwosci kazdy z 

Was musi odpowiedzieb sobie sam... ... . .„ 
Mysl miesigca: Co to jest slob? To mysz, ktorej zamstalowano Wmdows’95... 

Jaka mila Kicia! 

(...) JesteScie super (...) Kupujg Was od grudnia 1996, 
wtedy to starzy kupili mi kompa. Zakochatam sig w nim 
od pierwszego wejrzenia (...) i wtedy odkrytam Was! 
(...) Wywalcie tg cholerng sceng (zrobcie mangg - a 
przy okazji dzigki za Kawaii). Czemu nie dajecie 
platformowek?!!! Dajcie solucje do znanych gier. i 
tipsy!!! (...) Zgadzam sig absoiutnie z Qniem (11/97), ze 
Duke is the best (a przynajmniej 100.000 razy lepszy od 
Quake’a). 

Kicia, Warszawa 

No no - dziewczyna! Listy od dziewczyn sq niezbyt cz?ste, 
wi$c warto to zauwazyd. (Chlip! Dziewczyny, czemu nas nie 
kochacie?!). Sceny, Kiciu, raezej nie wywalimy (a na pewno 
nie po to, by wrzucic na jej miejsce mange, ktdrej w CDA 
nie b?dzie - life is brutal and full of Kawaiias!). Kiedys, gdy 
znudzi Ci sie granie i tylko granie, scena moze byd 
alternatywg (nie mylic z lewatywq!) i Twoim pomostem do 
stawy, rp. jako grafik rysuftcy mange (bo czemu nie?). 
Swojq drogq dziewczyn na scenie tez jest malo, wiec 
miatabyS tam wielkie powodzenie... pod kazdym wzgledem. 
Platformdwki jednak czasem sie pojawiajq (my ich na 
pewno nie dyskryminujemy), podobnie jak solucje i tipsy 
(ktdre przeciez sq w kazdym numerze, nie wspominajqc juz 
o czymb, co nazywa sie Action Plus...). Czyzby od grania 
zamglit Ci sie wzrok?!. Twoi unizeni: Kicior & Kizior. 

Wigeej wiedzy 

(...) Cbciatbym prosib o recenzje encyklopedii 
multimediainych oraz o programach im podobnych. 
Moglibyscie tez zamieszczad ich demka. 

Hubert zGorzowa 

Ogdlnie szeroko pojeta edukaeja ma swojq sporq i statq 
"dzialke" na tamach CDA. 0 tym czy sie poszerzy (czy 
skurezy) zadecydujg czytelnicy, ktorzy zbombardowali nas 
paroma kilogramami ankiet (opracowywanie wynikow w 
toku). No i gdy tyiko mamy - zamieszczamy dema uzytkow i 
programdw edukacyjnych (to zalezy jednak od dobrej woli 
producentow), 

Kilka pytah 

1. Dfaczego nie ma ciosdw do mordobic (...) 
2. Czy w Waszej gazecie jest tylko jedna kobieta? 
3. Kto zatozyt CDA. 
4. Bardzo sig mipodoba Wasza cena (...) 
5. Moze tak z 2 plakaty? 
6. Czemu dajecie elblgskiemu Empikowi tak mato 
egzemplarzy? W dwie godziny po dostawie nie byto ani 
jednego egzemplarza! 
7. Jaki sprzgt made u siebie? 

??? z ??? 

Ad 1. Spoko, Action Plus powinien rozwiqzac ten problem! 
Ad 2. dwie, nie liczqc calkowicie zenskiej ksi^gowobci. 
Swojq drogq - czemu to Was tak ciekawi??? 
Ad 3. Nasi wydawey, chod Mr Jedi smeci cos o Lechu, 
Czechu i Rusie. 
Ad 4. Stara czy nowa? 
Ad 5. To nie jest ani proste, ani tanie. Wolimy (poki co) 
zwiekszac objetosd. Ale to nie jest nasze ostatnie slowo na 
temat plakatdw! 
Ad 6. To nie my malo dajemy, tylko ten Empik zbyt malo 
(widad) zamawia... 
Ad 7. W pracy? Nie mniej niz P200 MMX, 32 Mb Ram i 
akceleratory grafiki, CDx24, Awe 64 itp. W domu bywa 
rdznie, chod poza jednym redaktorem (wstydz sie Jedi!) 
wszyscy majq nie mniej niz P-133 z 16 Mb Ram. Nizej 
podpisany Smuggler ma P-200 MMX, 32 Mb, Cdx16, Awe 
32, SVGA z 4 Mb Ram + akcelerator 3Dfx. 0 specie 
Jedi'ego nie bede sie wypowiadal, bo bybeie sie poplakali ze 
bmiechu, ze cos takiego jeszcze w ogdle dziala (Navarony). 

Ach ten sprzgt... 

(...) Doktadnie rok temu dostatem komputer (...) P-100, 
8 Mb Ram, SVGA 1 Mb, Cdx8, monitor 14" (...) Zakup byt 
na raty, wige kosztowato to w sumie 50 min (!). (...) 
Ostatnio jeden z moich kolegow kupit P-166 MMX z 24 
mb Ram, z modemem i kartg muzyezng itp. - za to 
wszystko dat 40 baniek... 

Twister, Kielce 

Autor chcial, abysmy podali na famach nazwe "tej 
zlodziejskiej firmy", w ktorej zakupil komputer. Nie zrobimy 
tego, poniewaz uwazamy, ze... to nie jest wina tej firmy. 
Trzeba pochodzid po sklepach, popytac, pordwnad ceny... 
Ponadto zakup na 12 rat to juz co najmniej 25% 
przeplacenie za sprzet Sam znam przypadek, ze pewien 
godd nadal spfaca raty za komputer (szaleniec wziqt go na 
24 raty!), ktdrego... juz dawno nie posiada, poniewaz w 
miedzyezasie wymienit praktyeznie wszystkie jego elementy 
na lepsze. Jak to powiedziat moj kumpel, “zakupiony 
element komputera staje sie przestarzaly i jest mocno 
przeptacony juz w momencie, gdy wplacasz w kasie 
pieniqdze za niego, niezaleznie od tego, ile zaptacited i jak 
nowoczesny sprzet kupujesz". 

Kontra! 

Gdy przeczytatem ostatni numer CDA a zwtaszcza 
Action Redaction, to zdenerwowat mnie pewien list, w 
ktdrym Leszek G. Karnowskipisze, ze mu sig nie 
podobajg “WAZEUNIARZE”, piszgey o tym, ze sg 
przepetnieni zachwytem o CDA. Jaksg to sg, mi sig 
wydaje ze wigeej ludzi uwaza tak jak ja, ze jak chcg 
pisac do gazety o jej urokach, to niech piszg. A ludzie, 
ktdrym sig to nie podoba, niech tych listow nie czytajg i 
tyle. (...) Wasze tipsy - cos warn to nie idzie, miaty byt 
dwie strony a jest jedna. Na CD sg powtarzane te, co sg 
w gazecie to troszkg denerwuje, (...) Tybty sg za mate 
za to, to cos powyzej jest za DUZ£r czy me dabby sig 
zrobb na odwrot (...) Grzegorz Swiderek piszgc list 
chyba miat na mysii na jakich konfiguracjach testujecie 

gry (...) 
DAREKKARCZ, B?dzin 

Tipsy - fakt, ze sq na jednej stronie, ale po diabla dawac je 
na dwie strony, skoro i tak wszystkie tipsy z danego 
miesiqca zrzucamy na CD? A ze sie powtarzajq (te w 
gazecie i na CD) - robimy to specjalnie, by potem graez nie 
musiat sie zastanawiac "one byiy w xxx CDA... tylko na 
papierze czy na CD?". Wiemy tez, ze niektorzy robi^ sobie 
wlasne bazy danych z tipsami, stqd dublujemy je na CD, bo 
latwiej jest "insertowad" plik tekstowy niz wklepywad go 
reeznie. Co Cie tu denerwuje? Co do tytulow - tu akurat obaj 
jestedmy w 100% po Twej stronie, ale to nie my jestedmy 
wydawcq CDA, a to on ma ostatnie stowo. Co do Grzegorza, 
to wiemy o co pytal, ale wybaez, jak odpowiedzieb - z 
sensem - czy testujemy gry na wszystkich komputerach? 
Wszystkie w redakcji, w Polsce czy na swiecie? Kazdy 
skladany PC to przeciez osobna historia, stqd wykpilismy 
sie doweipem. No ale skoro przypieracie nas do muru: 
demka testujemy na 3 oddzielnych komputerach: 486/100 z 
16MB Ram.JMOO z 16Mb Ram i P-200MMX z 32 Mb Ram 
i akceleratofem. 

Krytyka 

1. Wet. Myslgc Waszym tokiem rozumienia, to demo 
Postal i GTA nigdy nie powinno znalezc sig w CDA (...) 
2. Excalibur 2555AD (...) Lifter zachowat sig jak ostatni 
cham kwestionujgc oceng Magpie. Jezeli recenzja byte 
nierzetelna, to trzeba byto jg wyrzucic, a nie niszczyc 
komus autorytet. 
3. Czy wy naprawdg uwazacie, ze w Swiecie, gdzie 5- 
latki wiedzg co to jest virtual reality i cyberpunk 
znajdzie sig ktos, kto nie umie obstugiwac CD-ka? (...) 
4. Jak ktos jest skromny, to nie pisze, ze “pomingiismy 
te pdt strony zachwytu” i nie zadaje pytania “czy CDA 
jest iadnyn.(...) 

5. Po pigte - wisielczy humor. No comments. 
6. Nie piszeie, ze jestescie najlepsi, bo taki Reset [autor 
stanowezo zastrzegl sobie abysmy nie wycinali nazwy 
pisma, wiec zrobilidmy tu absolutny wyjqtek od reguly] 
zaczgt od niedawna i juz ma wigkszy naktad od Was (...) 
7. Opiszcie swietne anime (...) i nie odsytajcie mnie do 
Kawaii, bo jest beznadziejne. 
8. Jesli X-ujecie nazwy gazet, to czemu nie X-ujecie 
PCS i Kawaii? 
9. Czepiam sig, jesli dajecie mysii miesigea (...) to 
piszeie ich autordw.f...) 
10. Pornografia - co robi ta reklama na wewngtrznej 
stronie mangi dta dorostych? (...) 

??? z ??? 

Ad 1. W naszym kochanym kraju golizna jest (nadal) 
tematem tabu i nic na to nie poradzimy. A gdybydmy 
rzeczywiscie chcieli prezentowac tylko gry wyprane z 
przemocy, to CDA bylby kwartafnikiem o objetosci 10 
stron... 
Ad. 2. Recenzja byta rzetelna. W CDA mamy taki zwyczaj, 
ze jebii nie zgadzamy sie z opiniami jakiegos recenzenta, to 
kazdy ma prawo dopisac swojq "kontre" w ramce. Autorytet 
Magpie jest na pewno na tyle duzy, ze jedna odmienna 
opinia w niezym mu nie zaszkodzi. I czy tu w ogdle mozna 
mowid o niszczeniu autorytetu?! A ze Lifter jest bezczelnym 
chamem, to nie ulega wqtpliwosci od czasu, gdy nie chciaf 
sie ze mnq podzielid flaszkq... naturalnie pepsi-coli. 
Ad 3. Tak wlabnie uwazamy. A jak wqtpisz w to, to kaz 
odpalid demo z CD-ka np. swemu tacie czy mamie, a 
najlepiej babci lub nauczycielce w szkole. I cobcie sie tak 
uwzieli na te nieszczesn^ instrukcje?! Takie instrukcje sq 
przeciez w 99% pism, ktore dolqczajq CD-ki... 
Ad 4. Coz, my jestebmy "skromni inaezej”. A drugie pytanie 
NIE bylo zadane po to, by odpowiedz brzmiala "naturalnie 
jestescie genialni", a po to, by zorientowac sie, Jak nas 
odbieracie (po to tez jest ankieta). Wiecej luzu! 
Ad. 5 My tez "no comments", tym bardziej, ze nie bardzo 
rozumiemy inteneje autora zawarte w tym punkeie. 
Dobrze (czy zle?) ze jest - czy tez, ze go nie ma? 
Ad 6. Totez tak nie piszemy (a jebii nawet - to na pewno nie 
serio). Trudno tez porownywac Reset i nas, z tej chocby 
przyezyny, ze CDA to pismo + 2CD, a Reset sprzedaje swe 
CD oddzielnie Co innego gdybyb podal przyklad pisma, 
ktore tez sprzedawane jest wytqcznie z CD. Ponadto sam 
naktad o niezym jeszcze nie swiadezy - to tak jakby 
powiedziec, ze NAJWI^KSZYM naukowcem na swiecie byl 
HipolitX, poniewaz miat 2,15 m wzrostu (poza tym nasz 
naktad jest wyzszy - 80 000!!!). Kumasz o co chodzi? [A 
przy okazji pozdrowienia dla kolegow po fachu z redakcji 
Reseta od "the best magazyn in all kosmos’’]. 
Ad 7. Mangi w CDA nie ma, nie bylo i nie b^dzie Koniec, 
kropka, hai und banzai! [to opinia Smugglera; ja mam inne 
zdanie... ktdrego niestety nikt w redakcji nie podziela - Mr. 
Jedi]. 
Ad 8 Bo sami je wydajemy. My, tzn. wydawnictwo XXXXX 
XXXXX! 
Ad 9. Podajemy - gdy tylko znamy autora. 
Ad 10. "Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci zatrebc 
ogtoszen" - patrz stopka redakcyjna naszego pisma. 
Ponadto w tej reklamie (nienachalnej) bylo wyraznie 
powiedziane, ze jest to oferta jeno dla doroslych. 

Dale] krytyka 

(...) “Cofacie sig" (...) kopiujecie inne gazetki uktadem 
stron i wieloma innymi rzeczami. (...) Proszg Was o 
wigeej mitych gierek, gdzie na pierwszym miejscu jest 
stawiany cztowiek (jako migcho) a nad nim samochody 
(...) aibo Flight Simuiator’98. Jezeli spetnicie moje 
prosby - krytyka wstrzymana. 

Pawet “Bynio" Soltys, Zamosc 

Co, maty szantazyk, tak?!. Szkoda, ze konkretnie nie 
powiedzialeb, co - niby - kopiujemy z innych gazet, mozna 
by o tym podyskutowac, a tak... Uklad stron - nie 
powiedzialbym, ze jest on skqdkolwiek "pozyezony", no 



chyba, ze dla Ciebie "kopiowanie" to umieszczenie tytulu na 
gdrze tekstu czy przeniesienie xywy autora z korica strony 
pod tytut (te rozwiqzania znane sq juz chyba od 
sredniowiecza). Staramy si? po prostu ciqgle uatrakcyjniad i 
ozywiad szat? graficznq CDA... Co do demek - demko FS'98 
nie istnieje, a do Carmageddona mialed (z par? CD temu) co 
nieco; tu rdwniez wszystko zalezy od producentow, a nie od 
nas. Nie myslisz chyba, ze my "na zlosc graczom" czaimy 
dla siebie te najlepsze demka czy jak? A jesli idzie o krytyk? 
- kazda opinia jest dla nas cenna, wi?c nie zaluj sobie i 
nadal pisz szczerze, co o nas mydlisz. 

Polska czy niemiecka? 

(...) W recenzji tejgry (10/97) wyraznie jest napisane, 
ze jest to gra w 100% pot ska. Czemu w takim razie na 
opakowaniu CD pierwszg liczbg w kodzie kreskowym 
jest... 4. Autor powotuje sig na nazwiska autordw. Ja 
uwazam, ze ma to niewiele wspdlnego z pochodzeniem 
gry. (...) 

Pawel "Rogacz" Piasecki 

Hmmm, interesujqca xywka, szczegdlnie dla tych, ktorzy nie 
znajq Dungeon Kepeera. Odnosnie uwagi: Volkswagen, 
nawet produkowany w Chinach, jest przeciez nadal 
niemieckim wozem, bo to Niemcy go skonstruowali. Dla 
autora recenzji fakt, ze tworcami Earth 2140 byli Polacy 
znaczy tyle, ze jest to gra polska. Teza jest naturalnie 
dyskusyjna, ale przeciez kazdy ma prawo do swego zdania. 
No i zawsze przyjemnie pomysled, ze “Polak potrafi", nie? 

Wkurzony Jedi-fan 

(...) Podoba mi sig Wasz sposob oceniania, mimo iz 
Dark Forces \l zostat tak stabo oceniony (...) Ocena jest 
bardzo niesprawiedliwa (...) Jestem fanem gwiezdnej 
trylogii i niech ja Gig dopadng, Mr Jedi, to urwg Ci 
przyrodzenie, ty zdrajco. (...) 

Przemyslaw “Jasiu” Jasinski 

List zaczynal si? od "Witajcie bogowie!!!” - cos nie masz Ty 
szacunku dla swoich bogdw. Mr Jedi [to ja!] jest 
absolutnym dwirem, jedfi idzie o Star Wars [prawda - Mr 
Jedi], ale "bye fanatykiem" nie oznaeza dla niego padania na 
kolana przed wszystkim, co ma w tytule Star Wars, Na tie 
chodby Shadows of the Empire, Dark Forces 2 robi dose 
cieniutkie wrazenie. Owszem, gra jest fajna - ale TYLKO 
fajna i ma wiele irytuj^cych wad, stqd taka wlasnie ocena. A 
recenzent jest od tego, by szukat dziury w calym... nawet 
jesli ryzykuje utratq rozmaitych i nieduzyeh [no, no!!! Mr 
Jedi] cz?sci ciala. 

List z mchu i paproci... (*) 

Na poczgtku chciatem warn powiedziec, ze jestescie: 
odjazdowi, ekstra, super (mam jeszcze kilka epitetow) - 
ale nie chce mi sig pisad (was zanudzac tez nie chcg). 
Dobra: 

1. Wszyscy domagajg sig wigkszej ilosci tipsow i stron. 
Dorzuccie do CDA dyskietkg 1,44 MB i walnijcie tarn 
tipsy, kody i takie tarn. Spakowanych zmiesci sig ich 
kupa (duzo), a przy tym zyskacie dwie strony. (Zawsze 
cos). 
2. Jesli juz o ilosci stron, to co to jest 108? Dajcie 200. 
3. W ocenie, gdzie podajecie wymagania, poswigccie 
kawatek miejsca i piszeie He petna wersja gry zajmuje 
miejsca na CD. 
4. Kto wykumat tg smieszng ceng 12,99? 
5. Po choierg dajecie zdjgcia z filmikow, ktdre sg 
migdzy levelami? Ja chcg widziec grg a nie demko, 
ktdre prezentuje sig swietnie, a gra przypomina Spy vs 
SpyzATARI... (albo gorzej). 
6. Dajcie plakaty lub kalendarz (na 1998) albo 
naszywkg, koszulki... Cokoiwiek. 
7. Powinniscie wydac SUPER NUMER. Zamiescilibyscie 
tarn tipsy, porady, jak grad, programowac i to co 
dotyezy grania i programowania. 
8. Teraz proiba o pomoc... POMOCYU! Moj brat (GRRR) 
cafy czas szpera po moich rupieciach, a nic nie mogg 
mu zrobid, bo ma immunitet nadany przez mamg (mate 
GRR), przyslijcie mi karabin, mtotek (w domu nie ma, 
bo sig zgubiL.) albo dajcie na CD jakis programik (taki 
maty) do kodowania. Tak aby nie mogt uruchamiac 
gier. 
9. Mdgfby bye konkurs na wiedzg o historii CD-ACTION! 
10. Nie zmieniajcie sig! Nic nie ujmujcie tylko 
dodawajeie! 1 nie matpujeie innych gazet, no chyba, ze 
jest cos, co jest tego warte. 

ZWIRKO 

Ad.1 Po pierwsze, po kiego jeszcze dyskietka, skoro 
wszystko si? miesci na CD? A po drugie rozwiqzalidmy ten 

problem w jeszcze inny sposob... Wiesz juz jaki? Nie? To 
popatrz do punktu nr 7. 
Ad 2. Po pierwsze jest ich 116. A po drugie 200 stron to 
CDA za jakied 20 zl (jesli nie wi?cej). Co ty na to? 
Ad 3. A jesli gra instaluje si? w kilku mozliwych wariantach, 
to co? Ale zobaezymy, co si? da zrobid... 
Ad 4. Niejaki Muchomorko (znasz go?). 
Ad 5. Filmiki to tez gra (tzn. jej cz?dd), wi?c czemu nie? 
Ad 6. Nie b?d? nic obiecywal, bo si? b?d? potem 
tlumaczyl... ale zobaezymy. Poki co, masz "cokoiwiek", tzn. 
moj zdalny uscisk r?ki. 
Ad 7. Che, che, che, ales trafil w 10-tk?: to si? nazywa: 
Action Plus i jest juz w kioskach! 
Ad 8. Eee, jest taka sprawa - Twoj brat zaptacil nam 100 zl, 
zebydmy tego NIE robili... A biznes is biznes, sorry 
Winnetou. Nie mozesz zresztq zalozyc hasta na Win'95? 
Powinno wystarezyd na mlodszego brata! 
Ad 9. Niegtupie! Pomydlimy o tym! 
Ad 10. Dodajemy caly czas... I w ogdle to nie zamierzamy 
nikogo matpowad! 

(*) - doweip zrozumiaiy dla najstarszyeh czytelnikow CDA i 
tych, ktorzy oglqdali regularnie plebiscyt na “dobranock? 
wszech czasow". 

Garsb propozycji 

Yo cieniaki!!! Wasza szata grafiezna mnie dobita, jest 
po prostu boska. Mo wig oczywiscie o numerze 19. 
Wasze opisy sig zmienify. Wasze info podsumowujgce 
grg jest czadowe. Strony tez sig zmienity. Sg tadniejsze 
i czysciejsze. Ale jeszcze czegos Warn brakuje: 
1. Na stronie z opisem gierki, ktora korzysta z 3Dfx 
powinien bye znaezek (...) przy tytule gry. 
2. Na ptycie moglibyscie umieszczac piosenki (...) w 
formacie mp-3. 
3. Mogtibyscie zrobid dwa nowe kgeiki: UFO (zdjgcia, 
ciekawe historyjki) i VooDoo (wszystko co dotyezy 
3Dfx). 

Lord Pijak 

Ps. Moja xywka nie ma nic wspdlnego z Lordem 
Yabolem. 

Dodajmy, ze zmienila si? tez cena... niestety. Ale na to nie 
bylo rady. A co do propozycji: 
Pienwsza - ni ma problemy, postaramy si? jq weielid w zycie 
(nawet w tym numerze, jak dobrze pdjdzie). Druga - 
odpada. Raz, ze nie mamy praw autorskich do roznych 
piosenek (wszystko kosztuje!); dwa - ze to zaj?!oby duuuzo 
miejsca. Czasem jednak postaramy si? zamiescic troch? 
muzyki (z gier) w formacie audio. Trzecia - hmmm, raezej 
wqtpi?... Co do VooDoo - propozyeja sensowna i do 
przemyslenia. 

Salano!!! 

(...) Nie robcie z siebie DOOMA WARIATOW. My slatem, 
ze jak dajecie peine wersje gier (...) to (...) bgdg to 
dobre (...) gry. (...) Moglibyscie zamiescic stare, ale 
jare gierki: Cannon Fodder I i II, Another World, 
Flashback (...) Nalezy Was pochwalid za fenomenaing 
oprawg grafiezng, CENIj, jakosc, ilosc stron i CD, 
szczerosd (...) nie mogg sig doczekad nastgpnego 
numeru! 

Dariusz "Falcon" Pszczolka, Cieszyn 

Oj ludzie, ludziska, my swoje, Wy swoje. Mowilismy juz o 
tym wiele razy. Czy Wy myslicie, ze my, majqc (a jakze!) 
dost?p do tysi?cy darmowych i pelnych wersji gier 
udost?pnianych przez setki ch?tnych dystrybutorow, ktorzy 
wr?cz blagajq, bydmy je zamiescili, wybieramy na CD 
specjalnie takie, a nie inne? Myslicie, ze nie chcielibysmy 
zamiedcid np. Dooma 2, ktdregos Mortal Kombat, Need For 
Speed?! Chcielibysmy, ale po pierwsze nie wszystkie gierki 
sq w ogole udost?pniane do zamieszczania w pelnej wersji. 
A po drugie niektore nawet jak sq, kosztuje tyle, jakby byly 
tloczone na CD-kach ze szczerego ziota... Mog? obiecac, ze 
b?dziemy si? starali dostarezye Warn mozliwie znane i 
atrakcyjne gierki - na miar? naszyeh mozliwosci (i Waszych 
-finansowych-tez). 

Bez wymowek! 

(...) Skrobnijcie raz cod takiego [na CD - red.] jak 
Carmageddon czy Dungeon Keeper i nie wywijajcie sig 
jakimis prawami autorskimi. Przeciez wszystko da sig 
zatatwid. Wigcej tipsow na CD!!! Wigcej stron. 
Zwigkszcie ceng i dotozeie trzecig ptytkg. (...) Nie 
tolerujg wymowek. 

Dammend/Dammer ze Skarszewa 

Odnosnie pierwszego punktu - patrz odpowiedz na 
poprzedni list. Niew^tpliwie WSZYSTKO jest do zalatwienia - 
pytanie tylko brzmi: za ile? (a odpowiedz: za majqtek; tylko 

skqd go wziqc?). Tipsy na CD - b?dzie wi?cej, obiecuj?, juz 
wkrdtce. Wyzsza cena - juz jest. 

Dzwi?ki w Windows 

(...) Gdzie trzeba umiescic pliki dzwigkowe z desktop- 
themes, zeby dziataty z moim Windows (...) czy mozna 
demka (scenowe) wykorzystywad jako screen-savery. 
(...) jakim programem otwierad pliki .mod, .xm, .s3m? 
Zamiesdcie ja kies dobre programy hackerskie wraz z 
opisem (...) 

Sebastian Grzywa, Zakopane 

Dzwi?ki pod Windows (o ile nie instalujq si? same) - umiedb 
je gdzie chcesz, ale potem wywolaj z menu Start opcj? 
Ustawienia, w niej wybierz Panel Sterowania, tarn znajdz 
opcj? "dzwi?ki" i przypisz wybrany dzwi?k (musisz wejdc w 
katalog, gdzie go umiedcites) odpowiedniej funkcji 
Windowsa lub nawet wybierz juz zdefiniowany schemat 
dzwi?kowy. Najlepiej zrzucic je zreszt^ tarn, gdzie s$ juz 
"firmowe" dzwi?ki. Dema jako screen-savery? Hm, na 
pewno nie w ten sposob jak mydlisz (tzn. nie mozna 
zdefiniowad dema jako screen-savera, ale mozna je wlqczyd 
i zajqd si? swoimi sprawami). Te wspomniane pliki 
odtwarzaj za pomocq jakiegokolwiek porzqdnego playera 
(np. Cubic Player, Yamp) lub bezpodrednio spod dowolnego 
trackera. Programy hackerskie?! No wiesz...?! Chyba, ze 
masz na mysli grzebanie w savea’ach gier - to OK; takie 
programy juz zamieszczamy, w Bonus/Hacker. 

DVD i CD 

(...) Czy DVD czyta tez normalne CD? (...) 
Pablo Muchasso, Zgorzelec 

Z tego co wiemy - tak, czytniki DVD mog^ tez odtwarzad 
"normalne” CD (ale czytniki CD nie odtwarzajq plyt DVD). W 
jednym z CDA z korica tamtego roku byl nawet caly artykul 
(w Kalejdoskopie) na ten temat. Ciekawe, kiedy pojawi si? 
pierwszy Action z DVD? Pewnie jeszcze w XX wieku! 

Propozycje 

1. W przeglgdzie trudno jest dowiedziec sig, o jakiej 
grze sig czyta. 
2. Bezsensowne reklamy zajmujg duzo miejsca. 
3. Aby obejrzed tipsy, muszg rozpakowywac caty Bonus. 
4. Zamieszczacie duzo dodatkdw do Duke’a i Quake'a. 
Zamiesccie chociazpetng wersjg Duke’a. 
5. Na CD moglibyscie zamieszczad wigcej pozytecznych 
programow zamiast gtupich demek (...) 

Piotr Gwiazda, Pabianice 

OK, postaramy si? w przeglgdzie bardziej wyeksponowac 
tytut omawianej gry. Reklamy - wykup te strony i 
zamieszczaj sensowne. Sorry ale na tresb reklam nie mamy 
wplywu. Tipsy mozna przeciez wyekstraktowad z Bonusa 
(np. spod Dos Navigatora) bez koniecznosci depakowania 
na HDD calego pliku; tym niemniej zobaezymy, moze 
b?dziemy tipsy nagrywac w oddzielnym katalogu? 
Gdybysmy zamiedcili pelnego Duke’a to chwalilibydmy si? 
tym przez nast?pne 5 lat! Ale to i tak nierealne (przez 
najblizsze lata). Ostatni punkt - zobaezymy wyniki ankiety i 
wtedy zawartosc cover CD b?dzie - bye moze - wygl^dala 
nieco inaezej,,, BTW: co rozumiesz poprzez "pozyteczne 
programy"? 

Krotkowidz, czy jak? 

(...) Czemu nie zamiesciliscie demka X-Wing vs TIE- 
Fighter (...) zamieszczajcie programy narzgdziowe pod 
W’95. (...) Wigcejsymulatorowigier typu FIFA’98 na 
CD (...) Dajcie rubrykg z doweipami (...) 

Michal Michalczuk, Sanok 

Boy, oh boy... Albo kupujesz CDA raz na jakis czas, albo 
masz powazne problemy ze wzrokiem (sorry, bez obrazy). 
Demko X-Wing vs TIE Fighter bylo juz przeciez wiele 
miesi?cy temu (jesienig ’97). Pogrywalidmy w nie, wi?c 
pami?tamy! Programy narz?dziowe sq praktyeznie na 
kazdym (!) CD. Symulatory - co powiesz chocby na CDA 2/ 
98, gdzie na kompaktach byly bodaj 4 symulatory lotu i par? 
gier o zblizonym charakterze? Dowcipy - jedli nawet b?dq 
(bo czemu nie?), to tylko na CD. Pasuje? 

Odpowjadali: 

Smuggler Wspanialy & Mr Jedi 

[Jeszcze] Caly 



Pomocna dtofi 98 "H 

mocna 
Mhsz proiileni, chcesz co$ kupifiF 
spezedac, mmt kontakt-napisz. 
PotrsRsz fldpowfeilzlefi najakiS problem 
czylDlnlha? Tez napisz! Pomdz bliznim! 

• Mom problem 
• Jak ukodczyd pozlom ..The Cistern" w Tomb 
Raider? Duke Dunkar. 

#Sppzedam 
• Amiga 1200 (100 dyskletek, joystick, 
oryginalne oprogramowanle, VOS, pudelko na 
dyski, pokrywa na klawiature). Cena do 
uzgodnienia. Adam Kondzicz, 11 Listopada 25,16- 
100SDkDlka,tel. (085) 114341. 

• Archiwalue numery Computer Studio (4/94,1/ 
95,2/9S), wydanie specialne Computer Studio (3/ 
95,1/96,2/96), Amiga Computer StudioO/96-3/ 
97) • za 29 zt, Top Secret (34,25,30,40,43,45) -19 
zt lub wymienie na archiwalue numery Secret 
Service. Komplet: 29zl. Ratal Szymonik, tddzka 
25/3,42-299 Czestochowa 

• Karte dzwiekowa zgodna z SO rro, opcjonalnie 
WaveTable - 99 zl. tukasz Oilganowski, Boltucia 
1/11,66-300 Grudziadz. 

• Nahdj do drukarki Speed jet 200 Seikosha # 
SJ-20052, za 50 zt. Mariusz Cetnaiowski, Wspdlna 
7/52,33-300 Kryuica. Tel. (0-10) 471-39-00. 

• Giy Jazz Jack Rabbit I i II, kazda za 30 zl. 
Tomasz tabgdzki, Sikorskiego 410/3,64-700 
Czaiukow. 

• Trzy ptyty CD ..World ol Manga" za 70 zl 
(wliczoue koszta przesylki + aiespodziauka, 
dodatkowa plyta CD). Sebastian Bujak, Boh. 
Lenina 1d/3,60-400 Gorzdw Wlkp, email: 
sboiak@iname.com. 

• Soper Memo 7.5 Multi lingual PL na CD, za 00 
zl. MS Warks (5 dyskietek) - 70 zl. Music Toolbox 
(CD) - 20 zl, Symulatory 1 ft (CD) -17 zl, World ol 
Cars (auto-katalog +10 gier) na CD - 20 zl. CDA 
3/06 z CD - 0 zl. Chip (z CD) nr 1-2/97 i 5/97 - 0 zl/ 
sztuka. Pawet Miloch, Francuska 0/1,00-037 
Zielona Gdra. 

#KliplB 
•Secret Service (1-5,10-12,17-19,21-22,24- 
26,29-31].Rafal Szymonik, tddzka 25/3,42-200 
Czestochowa. 

Dion 
• Pilnie kupie Die Master ot Magic. Robert 
Sobdtko, rodleck Nowy 23,09-452 Blichowo. 
• Ore EUR0'96. Pawet Patuszczyk, Smocza 19/21 
m. 05,93-520 ttidJ. 

• Dwa notebooki po 00 zl kazdy (plus koszt 
przesylki). 6re IV Sega High Quality za 325 zt 
(nowa - ma 7 miesiecy). 30 Cartridge do gry 
Pegasus, ok. 25 szt, cena do uzgodnienia). CDA 
11-10 po 10 zt/szt, lob w hoicie za 00 zl. PC 
Shareware 11/97 z CD za 9 zl (CD w pudelko!), PC 
Shareware (bez dyskietek i CD) nr 5-11/97 po 3,5 
zl (calodd za 17 zl). Serie sf Maigitt Sandem 
..Saga o czarnoksiezniku” po 6 zl za egzemplaiz, 
w calodci za 90 zl. Adrian Slabolepszy, Dworcowa 
34/2,62-001 Chlodowo. 

• Sprzedam lub wymienie aa strategie lub gry 
sportowe: gre Orban Runner oraz pisma: SS CD 
7,30,30, CDA 5-7/90 i 2-0/97 (w zamian za 
wszystkie pisma 2 stiategie lub iedna gre 
sportowa). Pokrywam koszty wysylki. Zygmunt 
Gasiorek, ul. Holdu Piuskiego 1, 57-300 Klodzko, 
tel. 074 07-63-35. 

• Gry: Titanic: Adventure out of Time (00 zl). 
Pandora Directive (00 zl), Polanie (na dyskietkach 
- za 25 zl). Tajemnica Statuetki (15 zl). Ramon's 
Spell (15 zl). Wipeout (30 zl). Doliczam koszta 
przesylki. Dorian Margraf, Piekary 10/4,70-104 
Szczecin, tel. 0-9133-10-07 

• CD-Romx4 Mitsumi, na gwarancji, pins plyty - 
170 zl. Plyta glowna 406, PCI, POD 5x06 + 
procesor AMD + caller - 300 zt. Drnkarka 
Panasonic KX-P1001 - 200 zt. Wiele czasopism z 
lat '90-97 - 3 zt/szt. Kamil. Poznan, lei. 001 062- 
66-42 

• Pentium 75 Mhz + cooler -150 zl. Pentium 166 
(na gwarancji), ceramiczny - 450 zl. Karte graliki 
1/2 Mb Ram, PCI, Trident 9440 za 70 zl. Andizej 
Gdrecki, Ociosowa 52/7,59-320 Polkowice, 
tel. (072) 0456 466. 

• Gre Skant Kwatermaster za 30 zl. Ratal 
Kossakowski, Howowiejska 133,07-121 Liw 

• Kupin 
• 16 Mb Simm PS/2 Ram za 160 zl. Procesor 406/ 
100 (za 125 zt) lub 506/120 (za 170 zt). Nintendo 
04-bit (cena do uzgodnienia), procesor 406/100 
lub GO Mhz za ok. 170 zl. Adrian Slabolepszy, 
Dworcowa 34/2,62-001 Chlodowo. 

• Dzywany komputer. najchetniej P-90,10 Mb Ram, 
Win'95, z monitmem 14". Sebastian Miczydski, 

Kaigowska 15/7,66-110 Babimost, tel. (0-06-511-22-37. 

• Cartridge z grq (graml) do Mega Drive II. Karol 
Garnllz, tel. 067-2066-216. 

• NowIqzq honlakt 
• Swapper poszokuje kontaktdw. Everyone 
welcome. 100% answer to all. Hubert Langhaus, 
Jadwinin 9E, 95-200 Pabianice. 

• Z kazdym kto lubl gry w stylu Duke'a. Luble teZ 
gry erotyczne. Mariusz Cetnaiowski, Wspdlna 7/ 
52,33-360 Krynlca. Tel. (0-10) 471-39-00. 

• Klub PC Maniac oglasza nabdr czlonkdw. 
Solucje, tipsy, trlckl, Itp. Koperta + znaczek 
zwrotny = 100% odpowledzi. Marek 
Obuchowlcz, ul. Sloneczna 2,11-001 Dywity. 

• Swapper poszukuje nowycb kontaktdw. 100% 
answer. Marcln Muras, Sikorskiego 5/47,95-015 
Glowno. 

• Klub PC Skyram przyjmle nowycb czlonkdw. 
Konkursy z nagrodamiii! Znaczek + koperta = 
100% odpowledzi. Adam Pluclennlk, Newerlego 
20/2,03-400 OstrdwWIkp. 

• Z ludzml chcacymlwspdlpracowadz 
Internetowym magazynem gier kompulerowych 
(grallcy, autorzy teksldw). Micbal Jakubowskl, Po 
Boc 509, 00-950 Gdadsk50. E-mail: 
REDAKCJA@games.numen.pl. WWW: http:// 
games.numen.pl 

#FOPORI 

• Niech napisze do mnie ten klod, kto kupowal 
7.12.97 (niedziela) CDA w klosku przy Motylowej 
w todzi. Bylem tarn 15 mlnut wczedniej i jeszcze 
ostatnie CDA lezalo, a ten ktos sprzatnpl je mi 
spized nosa. Zqriam wyjasnien. Krzysztof 
Fortunski, Jesionowa 10/0, 91-363 tddz. 

• Kto przejedzie trass w Chinach, w Int. Rally 
Championship, ponizej 2:05:92 - niech mi o tym 
napisze. FRESH, Sportowa 5a/9, 66-100 Zagan. 

• Action RoocliOD 
• Time Lapse 
W Egipcie ole da rady - muslsz przeplyngd na 
drugg shone rzeki. Tam znaldzlesz odpowled! (po 
odpowiedniej poicji lamigldwek). Maria 
Suchocka, Koszalin. (od redakcji - w Bonus/ 
Solucje na CD znajdziecie polska solucje do tego 
etapn, antorstwa innego czytelnika CDA). 

•11th Hour 
Do wszystkicb zagadek [za wyjgtkiem ostatniej) 
mozna uzyskac 3 podpowiedzi za pomocg opcji 
..help”, potem poprosid o wykonanie przez 
komputer nastepnego posuniecia. Zas na kooiec 
mozna spowodowad, ze zagadka zostanie 
aulomatycznie rozwipzana. Ostatnia zagadka jest 

odmiana kdlka I krzytyka podobna do Reversi. 
Marla Suchocka, Koszalin. 

Haslo: A man-horse on the fly sounds like a 
wounded bull's eye. 
Idi do kaplicy I kllknll na kamieonej tabllczce 
stojacej przy dizwiacb. Aby wygrad gre, muslsz 
polaczyd linia clggla wszystkie boki trdjkata. 
Krzysztof Slarodcldskl 

• Quake (11/97) 
Alien Quake - katalog z konwersja MUSI byd w 
gldwnym katalogu Quake. 
Mapy - sprdbul tak: Quake/ldl/Maps - tzn. katalog 
Maps umledd w katalogu 101. Duke Dankan. 

• I jeszcze raz Tomb Raider. 
Zwrdd uwage na symbole na dizwiacb (Y - 
diwlgnla must byd ustawlona w gdre, omega - w 
ddl) [od redakcji - clekawe, w druglm lldcle bylo 
dokladnle na odwrdt...]. W trzech dizwiach sa 
melalowe sztabkl, zbierz je, odoaldZ 
pomleszczenle z reka posagu I potrzyj je o nla - 
zmlenla slewzloto, leraz motna idd do 
czwartych drzwl. Duke Dankan, Tomasz tabedzkl, 
Czarnkdw, a takze Homar I para Innych 
czylelnikdw. 

Renulamin 

1. Anoase dotego dziatu wysylamy 
tylko i wytqcznie na Mach 
pocztowych (listy nie sq 
Dwzgledfliane!). U gory piszemy 
DRUKOWANYMI litcrami nazwe dziatu. 

2. Oferty bedq zamieszczane w 
kolejnosci nadestanych zgloszen. 

3. Wysytajqc anons do rubryki Kupie/ 
Sprzedani/ZamieDie oraz Maze 
Kontakt, nalezy podac swoj adres i/lub 
numer lelefonu, ktory zostanie 
wydrukowany wraz z anonsem. Jedli 
oferujecie co§ do sprzedazy - 
podawajcie proponowana cene! 

4. Nie heda zamieszczane ogloszenia 
zawierajace oterty handlu hnrtowego i 
sprzedaiy/kDpna/wymiany pirackiego 
softn. 

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skrotow, przeredagowywania 
anonsdw i odrzacania ofert nie 
spelniajacych warnnkow powyzszego 
regulaminu. 

6. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialnosci za tresc ogloszeni 
wynikte z nich skntki. 



Poradnik Hackera 

radnik hackera #10 
No cdz: "nadejszla wiekopomtia chwila", 
jak powiedzial Pawlak (nie, nie ten 
Pawlak) w tilmie "Kochaj albo mt". 
Chwila czega? Chwila podsumowaii. Ml 
nie ukrywam, ze formula, wedle ktdrej 
realizowany byl dotqd tan kncik 
wyczerpala si;. Nloim calem hylo howiem 
nauczenia Was podstaw (podkredlam 
PODSTAW) wledzy umoiliwiajqcej 
grzebanie w save'ach gler.Piazac 
pierwszy tekst zaktadatem, 2e leSII 
wywola on odzew, lo poslaram si; 
ieszcze "machn;(!" ze 3-4 odclnki tego 
cyklu. lymczaaem Wasza peakcje 
ppzeszla wszelkie oczekiwania. Okazuje 
si;, 2e dla bapdzo wlelu fanfiw COflhyl lo 
wp;GzstrzalwdziBsi;tk;. 

Draco Fbta listdw, ktdra nadeszla po 
piemszym tskdcie i nieustanny 
otav oraz pomoc czytelnikdw 
pozwolity mi na rozctggni?cie cyklu 

do 10 odcinkdw. Co nie zmienia jednak 
faktu, ze... kiedys musi nastgpid ten 
ostatni raz. No tak - “alfabet" juz 
zasadniczo znacie. Nie bardzo widz? wi?c 
sens dalszej nauki (szczegdlnie, ze 
praktycznie przekazafem Warn wszystko 
to, co sam umiem). To od Was teraz 
zalezy, jak wykorzystacie posiadang 
wiedz?. Tak jak w zyciu - jedni b?dg pisac 
sonety, inni co najwyzej z trudem si? 
podpiszg... 
Czy to oznacza, ze Poradnik Hackera 
znika na stale ze stron CDA? Otoz - 
NIE. Nie znika. Ale zmieni si? jego forma i 
cz?stotliwosc pojawiania si? na lamach 
pisma. Widz? to tak: jesli pokaze si? 
jakas gierka warta kompleksowego 
"rozgryzienia" na lamach, jedli znajdg si? 
jakies nowe metody grzebania w 
save'ach, nowe narz?dzia sluzgce do 
tego celu, czy gdy chocby nazbieram 
odpowiednig ilosc poprawek do save'ow 
(w tym nadestanych przez Was - stale 
na to czekam!), to wowczas kgcik 
ponownie wrdci na lamy. Moze to bye co 
miesige, co dwa albo raz na kwartal - 
ale b?dzie. Podobnie jedli nadeslecie 
jakies wgtpliwosci lub porady dotyezgee 
zboznej ezynnodei modyfikaeji saveow - 
postaram si? je tu omowid. 

OK, tyle tego (w sumie sm?tnego) 
wst?pu. A co dzisiaj na talerzu? Otoz 
wspomn? o kilku nowych ti starych) 
narz?dziach bardzo przydatnych do 

grzebania w gierkach. Niektdre z nich sg 
iscie rewolucyjnymi "dynksami", ktdre w 
rewelacyjny sposob umozliwiajg nam 
dokonywanie poprawek. Nie wszystko 
bowiem mozna zrobic za pomoeg analizy 
save'a. Po pierwsze sg gry, ktore w 
ogdle nie robig save'ow, podajgc np. 
tylko kod do nast?pnego etapu. I co nam 
da analiza informaeji typu D43LD4V5? 
Nic. Po drugie niektdre poprawki sg 
trudne do wykonania metodg analizy 
save. Np. ilosc energii bohatera 
pokazana jest w formie paska na 
ekranie. I jak odnalezc jej wartodc w 
save? Owszem, mozna dokonywac 
karkolomnych zabiegow: np. tracimy 
energi? w walce z wrogiem i giniemy po 
10 trafieniu. Oznacza to, ze jedno 
trafienie ujmuje nam 10% energii. Teraz 
trzeba si? zastanowic jakg wartosc 
pokazuje pelny pasek energii. 255? A 
moze 100? I analizujgc kolejne save'y, 
szukamy wartosci typu 100-10%, 100- 
20% - az do skutku. 0 ile on w ogdle 
nastgpi... co jest raezej wgtpliwe. Juz 
nie wspominajgc o niewgtpliwej 
"przyjemnosci" nieustajgcego wgrywania 
save, zgrywania go, wychodzenia z gry, 
wchodzenia do niej... A chcialoby si? ot 
tak - zrobic "pstryk!" wpisad 
odpowiednie wartosci i wrocic do 
zabawy... Marzenia? Otoz nie. Istnieje 
mianowicie kilka programow, ktore 
umozliwiajg takie (i nie tylko takieO 
manipulacje - tzn. modyfikacj? stanow 
gry w czasie jej trwania itp. Z braku 
miejsca omowi? je w duzym skrocie. 

Game Wizard 
Prawdziwy kombajn o niesamowitych 
wr?cz mozliwosciach, zblizonych do 
znanej wszystkim bylym amigowcom 
przystawki Action Replay III. Uwierzcie 
mi, ze byla to przystawka-ideal, za 
pomoeg ktdrej mozna bylo zrobid 
WSZYSTKO. GW swoimi mozliwosciami 
niewiele jej ust?puje (Igcznie np. z opejg 
przeliczania "paska energii" na wartosci 
heksadecymalne, i mieszania w grze bez 
koniecznosci wyjdcia z niej]. Program 
przeznaczony jest jednak dla gier DOS- 
owych, a co gorsza, GW jest produktem 
komercyjnym, ktdrego pelna wersja 
kosztuje jakies 30$. Postaram si? w 
przysziym miesigeu zrzucic Warn na CD 
jego shareware, ktdry, choc pot?znie 
okrojony, da Warn przedsmak jego 
mozliwosci. Gorgco polecam wszystkim 
maniakom mieszania w save'ach nabycie 
tego programu, bo jest wart kazdych 
pieni?dzy! 

GameHack 
To z kolei programik dla gier dziatajgcych 
w Windows'95. Ust?puje wprawdzie 
mozliwosciom GW, ale rowniez daje par? 
fajnych ulatwien i, rzecz jasna, takze 

mozna go wywolywac podezas grania w 
jakgs gierk?. Nie jest tez trudny w 
obsludze. Jesli nie made go na tym CD, 
to powinien pojawic si? juz wkrdtce. 
Rowniez jest/b?dzie to wersja 
shareware. 

Magic Trainer Creator 
Program o duzo wi?kszych od GH 
mozliwosciach i dose niepor?cznej 
obsludze tna szcz?scie jest dolgczony 
szczegolowy helpik, wi?c nauka nie jest 
zbyt trudnal. Jak sama nazwa wskazuje, 
umozliwia tworzenie wlasnych trainerow 
do wybranej gry, co nie oznacza, ze nie 
mozna za jego pomoeg mieszac w 
save’ach i w samej grze (w czasie gdy 
ona sobie "chodzi" na ekranie). Program 
rowniez dziata pod Windows’95 i ma 
tylko jedng wad? - sypie si? na 
procesorach Cyrix. Powinnidcie miec go 
w katalogu Bonus/Hacker na CD w tym 
numerze. 

Ana honiec - poprawki Feydusa do gry 
Quake 2. 
Save'y Q2 sg calkiem przyst?pne, jednak 
poszukiwanie wartosci zdrowka bylo 
troszk? m?czgce. Na poczgtku 
myslalem, ze wszystko znajduje si? w 
jednym pliku, to znaezy w GAME.SSV. 
Owszem, znajdowaly si? tarn wartosci 
zdrowka, ale chyba tylko dla zmylenia 
grzebaeza, bo po ich zmianie nic si? nie 
stalo. Na poczgtku zmylilo mnie to 
zupelnie. Po kilku probach postanowilem 
przyjrzec si? innym plikom w katalogu 
Nielatwo bylo dojsc, ktory to z nich, bo 
poszukiwane dane zawieraly si? w 
jednym bajeie. Z pomoeg przyszla mi 
metoda porownan. Dalej juz poszlo... do 
czasu, gdy Feydus zauwazyl, ze save'y 
majg zmienng dlugosc. No to trzeba 
szukac jakiegos ciggu znakdw... Zmudna 
robota, ale "dla chcgcego nic 
trudnego”. Znalazlem ten cigg. 
Nast?pnie musialem zobaezye, czy 
przypadkiem save dziala we wszystkich 
levelach L. klops (Feydus znowu mysli 
tylko o jedzeniul. Pojawil si? jeszcze 
jeden plik z rozszerzeniem *.sav. I ktory 
by tu zmienic? Postanowilem znalezc 
jakis sposdb. Informacja o tym 
znajdowala si? w pliku SERVER.SSV. A 
oto czego si? dowiedzialem... 

Save Game'y gry znajdujg si? w 
katalogach 
<GRA>\BASEQ2\SAVE\SAVE*. gdzie 
to cyfra od 1 do 14 (bez 0), a <GRA> 
to katalog z grg. W katalogu tym 
znajduje si? kilka plikow z save'ami. 

Najpierw grzebiemy w GAME.SSV: 
adres 950h - zbroja 
adres 960h - Pierwsza brod (Blaster) 
adres 964h - Druga bron (Shotgun) 

adres 9B8h - Trzecia brod (Super 
Shotgun) 
adres 96Ch - Czwarta bron 
(Machinegun) 
adres 970h - Pigta bron (Chaingun) 
adres 974h - Szosta bron (Grenade 
Launcher) 
adres 978h - Siddma bron (Rocket 
Launcher) 
adres 97Ch - Osma bron (Hyper 
Blaster] 
adres 980h - Dziewigta bron (Reilgun) 
adres 984h - Dziesigta bron (BFG10K) 
adres 988h - Shells 
adres 98Ch - Bullets 
adres 990h - Cells 
adres 994h - Grenades 
adres 998h - Rockets 
adres 99Ch - Slugs 
adres 9A0h - Quad Damage 
adres 9A4h - Invulnerability 
adres 9A8h - Silencer 
adres 9ACh - Rebreather 
adres 9B0h - Environment Suit 
adres 9B4h - Ancient Head 
adres 9B8h - Adrenaline 
adres 9BCh - Bandolier 
adres 9C0h - Ammo Pack 
adres 9C4h - Data CD 
adres 9C8h - Power Cube 
adres 9CCh - Pyramid Key 
adres 9D0h - Data Spinner 

Podane wyzej adresy zawierajg si? w 
dwoch bajtach. 

Teraz pliki * SAV. Uwaga! Czasami jest 
kilka plikow z rozszerzeniem *.sav. Aby 
dowiedziec si?, w ktorym z nich mamy 
mgcic, musimy otworzyc plik 
SERVER.SSV, znajdujgcy si? w tym 
samym katalogu. Pod adresem 20h, az 
do znaku "$” (lub do kodca w przypadku 
braku znaku "$") znajduje si? nazwa 
pliku, w ktorym mamy grzebad. Np. 
jezeli w SERVER.SSV pod adresem 20h 
znajduje si? cigg "base1$base2", to 
grzebiemy w basel.sav. Jezeli 
natomiast znajduje si? tarn cigg “basel" 
(bez “$"), to wtedy... tez grzebiemy w 
pliku basel.sav. Nalezy tu odnalezc cigg 
znakdw (szesnastkowy): 80 96 01 20 
DO 4D 02 20h t przesungd si? w prawo 
o: 

28 bajtow - Aktualna ilosc zdrowka (2 
bajty) 
32 bajty - Maksymalna ilosd zdrowka 
(2 bajty) 

Wartosc aktualna musi byd mniejsza lub 
rowna wartosci maksymalnej. Wpisanie 
w te adresy wartosci powyzej 7FFFh 
spowoduje przekr?cenie lieznika, ale 
mozna grac. Co wi?cej, wartosc 
"health" nie zmienia swego stanu nawet 
po trafieniu przez przeclwnika (np. po 
wpisaniu w te adresy 0094H (-27), gdy 
potworki strzelaly we mnie jak do 
tarezy, warto^d health nie zmieniata si?, 
czyli wynoslla caly czes -2711 wjecie juz 
WSZYSTKO. 

I to tyle na dzis. Do zobaezenia (kiedyd - 
oby jak najszybciej) 

Humei 03 98 



Action Net 100 

I line 
Pierwsza giera on-line (sieciowa) 
pojawitn siQ w czasach nieledwie 
ppehistspycznych - w 1879 roku. Tak, tak 
- nfektttrych z czytajacych te slowa nie 
byto jeszcze na iwiecie... Zneszty - nie 
ma cn ukpywae - ja sam ledwie od ziemi 
odposlem... No, ale nie o tym mialem. 
Wtwezas te wtadnie Roy Trubshaw - 
student Essex University - stworzyl 
lekslowq gr; przygodowq, mm Multi- 
llsep Dnngenn, czyli w skrdcie MUD. 
Pnczdlkowe gra dostapna byla jedynie w 
lokalnej sieci jego uniwensyteiu, szybko 
iednak zaadoptowana zostata przez 
jednego z ppymitywnych pnzodkiiw 
Intepnetu. Zatem to wlaenia pan 
Tpnbshawa jest twdrca catego tego 
zamieszania, kldregn elekty to mordercze 
paebinki telnfnniczna, ktore przychodza 
do podzlcdw graczy sieciowych... Tak 
byln i wbwczas - juz wknotce po 
udnstdpnieniu MUD-a studenci, jako ci 
nialieznf szczesliwcy (pechowcy?), 
odpnwiednfn: dn sesji/po sesji, 
dysponujacy doslepem do sieci zaczpli 
spgdzaCwiycejczasu "i" niz "bez" 
komputera. I nie dziwnego: cigcie onkdw 
jest bez waylpienia znaeznie bardziej 
iiteresujacym zajpeiem od mato 
npozmaiconego przeciez pnocesu 
wkuwania. A poza tym gra z ZYWYMI czy 
ppzeciw 2YWVM, a nie symulowanym 
pywalom... mhmm... mniodziunio! 

Jacek Smolinski Tak wlaSnie si? to szalenstwo 
zacz?fo i tak jest po dzis dzieri... 
Obecnie iednak gry sieciowe to 
juz nie zebawa kilku studentow - 

to biznes, ktory przynosi dochody 
rz?du miliarda “bucksow” na rok. Tu z 
kolei gtownymi odpowiedzialnymi za 
ten stan rzeezy s? m.in.: oczywiscie id 
Software wraz ze swym legendarnym 
Doomem i mlodszym lecz takze juz 
legendarnym Quakiem; Studio 3DO - 
za wpl?tanie w globaln? siec boskiego 

Meridian 59, pierwszego MUD-a z 
full-kolorow? grafik? pseudo-3D; 
wreszeie Origin za jego - wprawdzie 
wci?z upgrade'owany , a jednak (moze 
dzi?ki temu...] zupetnie realny - swiat 
w Ultimie On-line. Ta ostatnia zreszt? 
- moim zdaniem - jest jak dotychczas 
najmocniejsz? tego rodzaju produkcj?, 

Oczywiscie dobor powyzszyeh 

przyktadow moze wydawac si? 
tendencyjny. Tym niemniej z cat? 
pewnosci? istnieje powod, dla ktorego 
jest on - w pewnym sensie - wtasciwy. 
Kazdy bowiem powinien zgodzic si? z 
tez?, ze wymienione giery po prostu 
“popchn?ty” caty “sieciowo-growy” 
biznes do przodu. Tak czy owak 
zreszt?,w obliczu mody na giery “on¬ 
line", wr?cz nie sposob wymienic 
wszystkich zainteresowanych 
produkcj? takowych [i profitami z tym 
zwiqzanymi] przedsi?biorstw. Ba! - 
wystarezy spojrzec na programy 
instalacyjne nowo wydawanych, a 

szanuj?cych si? gier. Nie da si? ukryc, 
ze takie, ktore nie zawieraj? opeji gry 
w sieci [jakiejkolwiek - czy to lokalnej, 

czy globalnej) to doprawdy niewielki 
odsetek cafosci... 

No tak. Przejdzmy jednak do meritum 
sprawy - do gier przeznaczonych 
wlasciwie tylko i wyt?cznie dla wielu 
uzytkownikow. Od pewnego bowiem 
czasu takowych pojawia si? coraz 
wi?cej i wi?cej, i wi?cej... W Wielkiej 
Brytanii powstaty specjalne serwery 
przeznaczone tylko dla usieciowionych 
graj?cych. Jako swietny przyktad 
podac by tu mozna Oceanline The 
Games Channel. Zawiera on 
kilkadziesi?t podzielonych w trzy dzialy 
gier dla wielu osob. Zatem obecnie 
wr?cz nie mozna juz nie liezye si? z 
mozliwosci?, ze kazdy, kto dysponuje 
szybkim t?czem znajdzie^ctfs dla siebie 
- dost?pne s? nawet specjalne 
serwery dla zupelnie jeszcze mtodych 
uzytkownikow komputerow. 

i 

A wlasnie - w poprzednim akapicie 
pojawita si? nazwa “szybkie t?cze". No 
coz - niby to sprawa 
"przepustowosci" modemu, a jednak 
nie tylko. Szkoda slow - gra w 
jakiegokolwiek multiplaya w sieci przy 

wykorzystaniu 
standardowych l?czy 

telefonicznych to po 
prostu pomylka. 
Dlaczego?! Ano nie mysl? 
tu nawet o tragieznej 

szybkosci transferu 
danych - wystarezy sam 
niestety dose nagminnie 

wyst?puj?cy fakt 
zrywania si? pot?czenia. 
Jakoby z powodu 

przeci?zenia linii. To zas, jakkolwiek 
rowniez niesamowicie denerwuj?ce w 

przypadku zwyklego 
"download'owania” z Internets w 
przypadku sesji giercowania staje si? 
wr?cz kwesti? bye albo nie bye. Nie 
nie irytuje bardziej niz wylogowanie si? 
[czy raezej "wylecenie"] ze swietnie 
zapowiadaj?cej si? rozgrywki... A 
zatem jedynym sensownym [choc 
obecnie w naszyeh warunkach "nieco" 
problematycznym] wyjsciem jest 
dost?p do tzw. "sztywnego Ipcza" - za 
pomoc? kabli przyktadowo sieci 
kablowej. I przestronny serwer 

lokalny, 

Pewnego rodzaju alternatyw? dla 
tych, ktorzy nie dysponuj? takimi 
mozliwosciami jest pogrywanie w 
trybie multiplayer za pomoc?.., 
mailow. Ten sposob ma znacz?ce 
plusy: po pierwsze posiadany przez 
wi?kszosc "usiecionych" modem 
sprawdza si? tu az za dobrze, po 
wtore zas nie interesuj? nas rachunki 
wystawione przez jakze 
przedsi?biorcz? TPSA. Istnieje jednak 
rowniez istotny minus: co bardziej 
"dynamiezne" giery nie tapi? si? na to 
rozwi?zanie - zapomniec zatem nalezy 
o np. Quake. Zawsze jednak pozostaje 
przyktadowo taki Panzer General II. 
Coz - za to, co teraz napisz?, 
stratedzy powiesz? mnie na kablu 
telefonicznym - na bezrybiu i rak ryba. 

1 jeszcze jedno. Pisalem o 
"porazaj?cych" rachunkach za telefon. 
Niestety - nie na nich jednak zamykaj? 
si? koszty zwi?zane nieodtqcznie z 
przyjemnosci? gry w sieciowego 
multiplaya. Pozostaje jeszcze 
obowi?zek wykupu miesi?cznego 
tnajcz?sciej] abonamentu, 
uprawniajqcego uzytkownika do 
zabawy z/w dan? gier?. Co poniektore 
"netowe" przedsi?biorstwa rozwi?zaly 
ten problem w jeszcze inny sposob: 
zakup "pudelkowego" programu 
sprawia, ze wystarezy wejsc na 
stron? gry, wklepac swoj numer L, 
zanurzyc si? w wyimaginowanym 
swiecie. 0 tym jednak 
(prawdopodobnie) nast?pnym razem. 

Online 
Co to S9 gry online, i jak mniej wipj w 
nie grae, zdqzyli^my siQ juz dowiedzieii z 
artykntu Jacka. Jednak duze 
zainteresowanie tematem (sqdzacz 
listow) spowodowelo, ze postanowilidmy 
przeznaczyc odrobine miejsca na staty 
kaeik poswigeony temu zagadnieniu i 
przede wszyslkim doktadnie omowic 
kazdy zesposobdw gry online. 

LORD YABOL Otoz mozliwosci jest sporo, z 

tym, ze czynnikiem 
ograniczaj?cym ich wachlarz 
jest rodzaj pol?czenia 

internetowego, jakim dysponuje graez. 

Zanim wi?c zaczn?, garsc terminologii, 

ktora b?dzie nam potrzebna do 

zrozumienia calego tekstu. 

Najistotniejszym poj?ciem wi?z?cym 

si? z ogolnie poj?tym Internetem jest 

IP IP to numer, ktory identyfikuje 

osob?, a scislej komputer w 

Internecie. Komputer nie posiadaj?cy 

IP pelni w Internecie wyl?cznie rol? 

obserwatora, tzn. nie mozna pol?czyc 

si? z nim, a tylko uzyskac z niego 

pot?czenie z innymi komputerami. Tyle, 

ze zastosowalem tutaj pewne 

uproszczenie, IP musi posiadac KAZDY 

komputer podl?czony do Internetu, z 

tym, ze w przypadku pol?czenia przez 

TPSA (wi?kszosc prywatnych pot?czen 

w naszym kraju) IP nadawane jest 

dynamieznie na czas pol?czenia. Tzn. 

TP dysponuje pewn? ilosci? numerow 

IP i po polqczeniu otrzymujemy 

pierwszy aktualnie wolny, co oznaeza 

[w praktyce, bo teoretyeznie mozliwe 

jest kilkakrotne przydzielenie tego 

samego numeru], ze przy kazdym 

pol?czeniu nasze IP b?dzie inne. Cz?sc 

gier wymaga natomiast stalego IP i po 

prostu inaezej w nie nie zagramy 

(posiadanie wlasnego IP wymaga zas 

wniesienia pewnej - niezbyt niskiej - 

oplaty). 

Inny typ gier - tzw. PBM [play by 

mail] wymaga posiadania konta 

pocztowego. Tutaj uzytkownicy TPSA 

nie s? w niezym ograniczeni. Darmowe 

konta pocztowe [calkowicie 

wystarczaj?ce do grania) oferuje 

mi?dzy innymi Polbox czy Hotmail 

_____^ 
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- coz to takiego? 
(adresy obu firm - odpowiednio: 

www.polbox.com i www.hotmail.com) 

a takze inne [polecam wpisanie w 

wyszukiwarce: "free e-mail"). To 

jeszcze nie wszystko. Cz?sc gier 

wymaga korzystania z serwera, ktory 

niekiedy jest darmowy, ale zwykle 

wymaga opfacania comiesi?cznego 

abonamentu w wysokosci kilku(nastu) 

dolarow. Zamiast jednak straszyc, 

przejd? do szczegotow. 

Na poczqtek gry uzywajqce e-maila. 

Tutaj sprawa jest najmniej 

skomplikowana. Oprocz konta [i 

oczywiscie modemu) gra nie wymaga 

nic wi?cej. Musimy tylko znac adres 

osoby, z ktor? b?dziemy grac. 

Specyfika gry przez e-mail powoduje, 

ze mozna tak grac tylko w te gry, w 

ktorych gracze wykonuj? ruchy na 

przemian [strategie z podzialem na 

tury, szachy itp.). Wykonujemy swoje 

posuni^cie (posuni?cia), po czym 

aktualny stan gry wysylany jest na 

konto drugiego gracza, ktory odbiera 

poczt?, po czym sytuacja na jego 

planszy jest aktualizowana. Z kolei 

teraz on wykonuje posuni?cie i 

aktualny stan gry wysyla do nas. 

Komunikacja (wysylanie i odbidr) 

odbywa si? zwykle automatycznie pod 

kontrol? programu - rola graczy 

ogranicza si? do podania adresu 

swojego i przeciwnika. Typowa gra e- 

mailowa wymaga, by kazdy gracz 

posiadat swoj egzemplarz programu i 

nie pociqga za sob? zadnych kosztow, 

oprocz tych poniesionych na zakup gry 

oraz impulsow, jakie potrzebne s? na 

wyslanie i odebranie wiadomosci. Gry 

e-mailowe s? wi?c najtansz? i maj?c? 

najmniejsze wymagania co do 

pr?dkosci transferu form? rozrywki 

internetowej. Pewn? specyficzn? 

form? tego typu gier, zwykle potrzeba 

tu juz poniesc troch? wi?ksze koszte, 

s? klasyczne gry pocztowe 

przeniesione do Internets Poj?cie gry 

pocztowej znane jest zapewne 

mitosnikom fabularnego RPG, gdyz 

zwykle jest to wfasnie rozgrywka tego 

typu. W takiej grze uczestniczyc moze 

teoretycznie nieograniczona ilosc 

osob. W jaki sposob? Otoz istnieje 

serwer, na ktorym znajduje si? opis 

swiata gry i rz?dz?cych nim zasad. 

Jest tez osoba (lub grupa osob) 

petniqca rol? mistrza (mistrzow) gry. 

Do tego serwer oferuje map? swiata 

gry. Gracz w oparciu o podane reguly 

tworzy postac, wybiera miejsce 

startu, po czym wysyla maila do MG 

(mistrz gry), Mail zawiera 

wspomnian? charakterystyk? oraz 

planowane przez gracza czynnosci. 

MG w oparciu o te dane umiejscawia 

gracza na mapie i sprawdza [zwykle za 

pomoc? rzutow kostkami - oczywiscie 

determinowanych zasadami), co 

spotkato gracza podczas wykonywania 

deklarowanej czynnosci. Oczywiscie 

gracze mog? Iqczyc si? w druzyny i 

rozmawiac ze sob? bez posrednictwa 

MG, jesli tylko znaj? swoje adresy. 

"Teoretyczna" nieograniczona ilosc 

uczestnikow oznacza, ze w grze moze 

wzi?c udziat kazdy ch?tny do czasu, az 

skompletuje si? odpowiedni? ilosc 

uczestnikow, jak? potrafi obsluzyc MG 

(lub kilku). Kiedy liczba graczy 

przekroczy mozliwosci "twdrcze" MG, 

nabor nowych graczy jest zawieszany. 

Koszty takiej gry wynikaj? z tego, ze 

MG ma do wykonania kup? ci?zkiej 

pracy i ponosi zwiqzane z tym koszta, 

totez uczestnictwo wymaga 

wnoszenia przez graczy (zwykle co 

miesiqc) pewnych oplat. Form? 

zblizon? do tej s? gry 

"pseudoplanszowe" przypominajqce 

Magi? i Miecz (gr?, a nie pismo o tym 

samym tytule), jak np. krajowy The 

MEG (niestety aktualnie lista graczy w 

MEG jest juz zamkni?ta). 

Kolejn? form? internetowej 

roz(g)rywki s? MUDy. Skrot MUD 

tlumaczy si? jako Multi User 

Dimension (popularnie spotykana jest 

nieprawidtowa i nie oddajqca w pelni 

charakteru zabawy nazwa, gdzie 

zamiast “dimension" pojawia si? 

"dungeon"), co oznacza "wymiar dla 

wielu uzytkawnikow" (w przypadku 

"dungeons’1, zamiast "wymiar" jest 

"loch" i po polsku brzmi dennie). 

Wszystkie MUDy to gry RPG 

wymagajqce statego (na czas gry) 

polqczenia z Internetem, wi?c jak 
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latwo policzyc, godzina zabawy 

kosztuje nas okolo czterech zlotych 

(nie wiem, o ile wzrosta ostatnio cena 

impulsu). Swiat MUDa to serwer, 

ktory emuluje rzeczywistosc gry i 

reagujqc na tekstowe polecenia 

graczy (oczywiscie polecenia musz? 

bye wydawane "j?zykiem” zrozumialym 

przez serwer - zwykle s? to komendy 

typu: idz, stoj, walcz, patrz itp,), 

opisuje im skutki ich czynnosci oraz 

prezentuje (rowniez w formie tekstu) 

"widok" odwiedzanej lokaeji (zeby nie 

byfo za prosto, wymaga to rozejrzenia 

si?). Cz?sc MUDow wymaga wlasnego 

IP, ale jesli chodzi o sprz?t, to nie 

trzeba miec jakiejs super maszyny - ze 

wzgl?du na niewielk? ilosc 

przesytanych informaeji. Niektdre z 

MUDow s? darmowe, ale wi?kszosc 

wymaga okresowych wplat 

abonamentu. J?zykiem uzywanym w 

przewazajqcej cz?sci MUDow jest 

angielski, zarowno, jesli chodzi o 

komendy, jak i sposob porozumiewania 

si? mi?dzy graezami. Uzywanie w 

takim MUDzie innego j?zyka w 

rozmowie z rodakami jest niezbyt mile 

widziane i osobom nie znajqcym 

angielskiego mozna polecic wylqcznie 

MUDy "lokalne", ale nie ma si? czym 

martwic - s? takie nawet w Polsce. 

Jesli chodzi o sposob polqczenia, to 

nie da si? stworzyc jednolitej instrukcji 

- kazdy MUD rz?dzi si? wlasnymi 

regutami i z zasady powinno si? 

post?powac w sposob nast?puj?cy: 

Iqczymy si? ze stron? www opisujpc? 

danego MUDa, a nast?pnie 

korzystajqc z zamieszczonych tarn 

instrukcji logujemy si? do gry. 

MUDem dose specyficznym jest 

Meridian 59, ktory wymaga na 

poczqtek kupna kr?zka z gr?, ale jest 

on wyjqtkowy, gdyz zamiast 

interfaced tekstowego oferuje grafik? 

VGA. Polski dystrybutor Meridiana - 

Mirage - obiecuje, ze koszt serwera 

wliezony b?dzie w cen? gry, tzn. 

kupujemy, a pozniej gramy za darmo, z 

tym, ze na razie serwer ten si? 

jeszcze nie pojawil, natomiast na 

Zachodzie abonament jest platny, choc 

istniej? wersje demo umozliwiajqce 

gr? przez pierwszy miesiqc za darmo. 

Niestety to juz wszystko, co udalo mi 

si? dzisiaj tu zmiescic, ale za miesiqc 

mozecie spodziewac si? kolejnej poreji 

informaeji o rodzajach i sposobach gry 

on-line, a zniecierpliwionym polecam 

lektur? tekstu o nowej ustudze firmy 

Ocean - Oceanline. 
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Internet Explorer 4.0 PL 

Od am pBWStania using: WWW na rynky konkuruja ze soba dwie przegladarki: 

Netscape Navigator i Microsoit Internet Explorer. Od momentu premier obu 

przegladarek w wersjach 3.xx minglo juz troche czasu, wyraagania uzytkownikdw 

wzrealy, wipe przyszla najwyisza pnra na czwarta edycje. Netscape juz jakis czas 

temu zaatakowat pakietem Netscape Communicator 4.0, w sklnd ktArego nprficz samej 

przegladarki wcltodzily rdwniez programy do tworzenia stron www, obslugi pnczty i 

list dyskusyjnych ltd. Na odpowiedz Microsolhi Irzeba byio troche poczekaC, ale 

wreszeie nadeszla w postaci pakietu Internet Explorer 4.0. 
Krzysiek kaliszewski 

^^^czywiScie w pakiecie nie 

Imogto zabrakn?c zadnej 

ImozliwoSci z tych 
^^oferowanych przez 

konkurencj?, wi?c na pocz?tku 
dowiadujemy si?, ze wraz z 
przegladarki otrzymamy dziewi?c 
innych programow, z ktorych cz?sc 

jest uaktualnieniem wersji 
popnzednich, ale niektore s? calkowit? 
nowosci?. Wymieni? je po kolei, a 
nastppnie pokrotce zcharakteryzuj? 
ich zastosowanie. A oto lista: Front 
Page Express, Outlook Express, 
Kreator Pof?czen, Kreator Publikacji w 

sieci Web, Ksi?zka adresowa, 
Microsoft Chat, Microsoft 
NetMeeting, NetShow Player i Real 

Player. 

Front Page Express jest edytorem 
stron WWW nie wymagaj?cym 
znajomosci j?zyka HTML. Tak 
naprawd? jest to niejako pokaz 
mozliwosci pakietu Microsoft Front 

Page Editor, stuz?cego do 
profesjonalnych zastosowan w 
dziedzinie tworzenia i publikacji stron 
WWW. Nie oznaeza to jednak, ze jest 
to typowa wersja demo z mnostwem 
ograniczen. Wr?cz przeciwnie, jest to 
pelny, sprawny program, tyle, ze 
oferuje troche mniejsze mozliwosci. 
Mozemy jednak bye pewni, ze z 
powodzeniem starezy do stworzenia 
dowolnie wymyslnej strony. 
Oczywiscie do dyspozycji jest 
[niewielka] galeria tzw. "kreatorow", 
ale ich uzywania nie polecam, gdyz w 
ten sposob strona wygl?da dose 
szablonowo. Lista mozliwosci 
programu jest podobna do innych 

aplikaeji tego typu tzn. mozna 
wygodnie tworzyc hyperlinki, 
rozwijane listy, "radio buttony", 
tabele i "bannery" bez pisania nawet 
jednego slowa w j?zyku HTML. 
Oczywiscie istnieje tez mozliwosc 

dol?czania appletow javy, przez co 
mozna urozmaicic swoj? strong 
ozdobnikami stworzonymi w innych 
programach [cala galeria takich 
aplikaeji znajduje si? na plytach PCS]. 
Mozna tez wstawiac elementy ActiveX 

oraz animaeje tworzone za pomoc? 
programu Power Point. 

Kolejny z programow: Outlook 
Express, to klasyczny klient poczty 
internetowej. Oferowane przez niego 

mozliwosci porownywalne s? z 
czolowk? aplikaeji pocztowych, ale tez 

nie ma znacz?cych innowacji w tej 

dziedzinie, o co zreszt? trudno. 
Klasycznie mamy wi?c mozliwosc 
formatowania dokumentu, tworzenia 
ozdobnego formularza z rysunkiem w 
tie [wtasnego, lub korzystaj?c z 
szablonow], wysytania poczty do wielu 
osob jednoczesnie, obstug? list 
dyskusyjnych, ale takze kilka nowych 
opeji, jak np. automatyezne wysytanie 
biez?cej strony www [edytowanej, 
bqdz przegl?danej) e-mailem, oraz 
rozbudowane mozliwosci w dziedzinie 
zarz?dzania wiadomosciami z list 
dyskusyjnych. Znacz?c? zalet? Outlook 
jest mozliwosd kodowania wiadomosci, 
oraz tzw. "cyfrowego podpisu" 
umozliwiaj?cego identyfikacj? autora 

wiadomosci. Z programem tym 
zintegrowana jest kolejna aplikaeja 
b?d?ca cz?sci? pakietu, a mianowicie 

Ksi?zka Adresowa. 

Kreator pot?czen, to aplikaeja 
pozwalaj?ca szybko i w prosty (w 
miar?] sposob na stworzenie nowego 
pot?czenia z internetem, co przydaje 

si? szczegolnie w przypadku, gdy 
korzystamy z komputera przenosnego 
i cz?sto l?czymy si? z roznych miejsc. 
Jako taki nie wymaga szerszego 
omowienia, gdyz po prostu ufatwia 
poi?czenie si? z sieci? "tym, ktorzy 

pierwszy raz...'\ 

Przejdzmy wi?c do kolejnej aplikaeji, 
ktor? jest Microsoft Chat, czyli po 
"naszemu’1 pogadanka. Od zwyklej 
aplikaeji IRC rozni si? ona sposobem 
prezentowania wypowiedzi 

poszczegolnych osob. Otoz mozna 
porozumiewac si? w klasyczny, 
charakterystyczny dla IRC sposob, lub 
tez stosuj?c "konwencj? komiksow?" 
b?d?c? pomyslem autorow programu. 
W tym trybie rozmowa odbywa si? na 
zasadzie "komiksu". Na 
poszczegolnych obrazkach rysunkowa 

postac wypowiada kwestie w 
"dymkach", a jej wyraz twarzy 
dostosowany jest do nastroju osoby 
piszqcej tekst (mozliwe osiem do 
wyboru). Pomysl to dose dobry, ale 
pr?dkosc przy pot?czeniu przez TPSA 
niezbyt wielka, wi?c przydatnosc tej 
opeji jest dodc problematyczna, mimo 
jej niezaprzeczalnej pomysfowosci, 

Microsoft NetMeeting to aplikaeja do 
prowadzenia konfereneji 
internetowych. Wyposazona zostata w 
klasyczny zestaw potrzebnych do tego 
narz?dzi poczynaj?c od tablicy, na 
ktorej wszyscy uczestnicy sesji mog? 
widziec rysunki tworzone na biez?co 
przez jedn? osob?, b?dz tez sami na 

niej rysowac, 
poprzez 
mozliwosc 
pracy 
wszystkich 
uezestnikow w 

jednej aplikaeji, 
az do 
klasycznego 

transferu 
gtosu i obrazu 
[odpowiednio z 
mikrofonu i 

kamery 

wideo]. Jest 

-> 

to jednak kolejna usluga, ktora 

wymaga raezej szybkich t?cz i jako 
taka nie b?dzie u nas zbyt popularna. 

Do omowienia zostaty juz tylko 
NetShow Player i Real Player, b?d?ce 
"odtwarzarkami" popularnych 
internetowych formatow animaeji i 
dzwi?ku, Pierwszy z nich odtwarza 

pliki typu *,asf, z ktorymi szczerze 
mowiqc jeszcze si? nie spotkalem, 
natomiast drugi odczytuje pliki w 
formacie RealMedia, ktdrym postuguj? 
si? internetowe "rozgtosnie radiowe". 

I to w zasadzie tyle, co mozna by 
powiedziec o aplikacjach wchodz?cych 
w sklad pakietu Internet Explorer 4.0. 
Teraz nadeszla pora, by wspomniec o 
samej przegl?darce. Tutaj wyraznie 
widac przewag? nad Netscape, jak tez 
to, ze autorzy bed?c jednoczesnie 
tworcami Windows 95 mogli sobie 
pozwolic na wi?ksz? integracj? 
przegladarki z systemem. Zt?d tez 
pierwsze niespodzianki: w trakeie 
instalacji program oznajmia, ze 
"instalator optymalizuje system w 
celu uzyskania wi?kszej wydajnosci", 
po instalacji zmieni nam si? catkowicie 
wygl?d starego, dobrego (?;-] 
Eksploratora, oraz pasekzadan, na 

ktdrym pojawi? si? nowe ikony, 
Obydwie zmiany s? opcjonalne, ale 
stanowi? opcj? domysln?. Zmiany te 
nie s? powodowane wzgl?dami 
kosmetyeznymi. Zmieniony Eksplorator 

nie tylko prezentuje ikony, oraz ogolny 
“wygl^d” sprawdzanych folderow 
charakterystyczny dla stron WWW, 

ale rowniez umozliwia bezposrednie 
wywolanie strony internetowej, czy 
przegl?danie dokumentow w sieci, tak, • 
jakby znajdowaly si? na twardym 
dysku. Zmiany w wygl?dzie si?gn?ly 
nawet pulpitu, ktory moze w tym 
momencie byd prezentowany w stylu 
typowym dla stron internetowych. Nie 

na tym polega jednak nowosc 
przegladarki Internet Explorer 4.0. 
down? cech? stawiaj?c? j? obecnie 
na pierwszym miejscu jest integraeja z 
systemem i oprogramowaniem, oraz 
szerokie mozliwosci konfiguracyjne. 
Integraeja osi?gn?la taki stopien, ze 
stron? WWW oraz kazdy inny 
dokument internetowy mozna 
otworzyc praktyeznie robi?c cokolwiek 

innego. Nowosci? jest rdwniez 
"inteligencja" paska wywolan 
internetowych tzn. jesli chcemy 

napisac adres, to na pocz?tku po 
napisaniu liter ht komputer sam 
generuje ci?g: "http://", a nast?pnie, 
jesli adres, jaki podajemy nalezy do 
bookmarkow, to program sam 
propouje ten, ktory rozptoczyna si? od 
pierwszych wpisanych liter. Tlumacz?c 
to po ludzku, aby wpisac http:// 
www.altavista.com, wystarezy 

Numer 03/98 



ean Online 
napisac: “ht" oraz “alt". Niekiedy jest 
to niewygodne, ale tylko w sytuacji, 
gdy dose czpsto otwieramy strong 
ktorej adres zaezyna sip tym samym 
cipgiem znakow, z tym, ze w 
przypadku najpopularniejszych stron 
s? to cipgi na tyle charakterystyczne, 
ze podobne niedogodnosci pojawiaj? 
sip dose rzadko. Uruchamianie z 
poziomu przeglpdarki programow do 
obslugi poczty czy IRC to juz klasyka. 
IE 4.0 umozliwia takze wybranie 
samemu odpowiednmiej przeglpdarki, 
za pomoc? ktorej mozna przeglpdac 
poczty bpdz listy dyskusyjne z 
poziomu IE (domyslnie jest to Outlook 
Express]. Dose duzy nacisk 
postawiono na zabezpieczenia. W tej 
chwili uzytkownik moze samodzielnie 
tworzyc "grupy bezpieczenstwa” 
ograniczajpc w ten sposob mozliwosc 
ingereneji skladnikow sieci we wlasny 
system. Kolejn? innowacj? jest “Pasek 
Kanafow", za pomoc? ktorego mozna 
przeglpdac i "prenumerowad" 
(wtasciwa nazwa to "subskrybeja”] 
wybrane kanaly, a takze pobierac 
uaktualnienia automatyeznie lub 
manualnie. Oczywiscie oprocz 
standardowych dostppne s? wszystkie 
inne kanaly udostppniane przez 
niezaleznych dystrybutorow. 

I to by byto na tyle, jesli chodzi o 
modyfikaeje istotne dla “szarego 
uzytkownika", Zmiany bardziej 
szczegotowe, dotyczpce zastosowan 

profesjonalnych [udogodnienia i 
utrudnienia dla uzytkownikow Javy czy 
Visual Basic 5.0 itd.] rowniez sp, ale 
ich omowienie wybiega poza zakres 
tego tekstu, zainteresowanych 
odsylam wipe do pliku "readme11. Ze 
strony typowego uzytkownika istotne 
modyfikaeje zostaly juz omowione, 
pozostaje wipe podsumowanie. Otoz 
Inrternet Explorer 4.0 jako taki jest 
godny polecenia, z tym, ze czynnikiem 
ograniczajpcym zainteresowanie now? 
wersj? mog? bye jej wymagania 
sprzptowe. Godny uwagi jest jednak 
fakt, ze jest to jak do tej pory jedyna 
przeglpdarka dostppna w jpzyku 
polskim, co czpsto wplywa na 
ostateczn? decyzjp bardziej, niz 
uprzednio opisane zalety. 
Podsumowujpc: IE 4.0, to cipzki 
orzech do zgryzienia dla Netscape, ale 
nam - ostateeznym odbiorcom 

pozostaje tylko cieszyc si? z tego 
powodu. 

Producent: 
Mfcrosofl 

Wymagania: 
mw, BMii RAM. 
Win-UOWS 9&/NT 

Dystryhutar: 
Microsoft Polska 
lei (022) 6286924 

Internet: hitpv/www microsoft pi 

6py internetowe to temat szeroki niezym 
Jlnezanki przy ujftiu (dla tych, ktdrzy 
nie wiedzq: z jednego brzegu nie widac 
drugiegn), tataz aktualnie powstajgcy 
kgeik maim za rzecz niezMag - chad 
pradieenci i dystrybutorzy giar caly czas 
starajg sig, by cos takiego nie bylo 
pMrzebM. Czyli mm pa ladzku: Am 
do jak najwigkszego uproszczenia 
ppocedur zwigzanych z obstugg 
palgczanla i pedabayaii detalaaii, ktore sg 
dpugio (podrazyznie using 
talaknmunikacyjuych) czynnikiem 
ograniczajgcym krgg mifosnikow tej 
fopmy rnzpywki. Poniewaz jednak dla 
spnrej ilidci czytalnikPw CDA jest tn poki 
co "teppa incognita", pastapam sip 
wyjadniitnpapgpodstawowych 
zagadniad. 

Lord Yabol Dobrym przykladem 
wspomnianej tendeneji gier 
on-line jest serwer firmy 
Ocean - Oceanline, ktory 

udostppnia w chwili obecnej (kiedy to 

piszp] ponad dwadziescia gier, a co 

miesipc pojawiaj? si? nowe. Oferta 

obejmuje dziela najwi?kszego 

europejskiego dystrybutora gier (tak 

przynajmniej napisano] - Infogrames 

Entertainment Group. W sklad grupy 

wchodz? firmy Infogrames, Ocean i 

Philips Media. Forma promocji jest 

dosyc interesujpca: w kazd? z 

udost?pnianych gier mozna grac za 

darmo, ale tylko przez piptnascie 

minut, co raezej wyklucza na przyklad 

szachy. Ilosc takich darmowych sesji 

jest nie ograniezona, z tym, ze 

rejestraeja rowniez nie jest droga, a 

przynosi wymierne korzysci. Serwer 

Oceanline to jednak nie tylko 

mozliwosc zagrania w wi?cej niz jedn? 

grp. To rowniez "Chat room", w 

ktorym graeze mog? rozmawiac, a 

nastppnie [nie wychodzpc z Chat 

roomu] odpalic razem grp, w ktor? 

zamierzaj? zagrac. To takze listy 

najlepszych graezy Cturnieje i 

klasyczne “high scores"), ktorych 

firma nagradza nagrodami- 

niespodziankami [mipdzy innymi mozna 

wygrac torb? meksykanskiego 

jedzeniad] - cytujpc za ulotkp: big bag 

of cool Nacho Cheese Doritos, Mniam! 

Gry dostppne na serwerze podzielono 

na trzy kategorie: Exlusives - 

zawierajpea glownie dynamiezne gry 

zrpcznosciowe Cczpsc z nich 

wykorzystuje 3DFX], Classics - gry 

logiezne w rodzaju szachow oraz Kids 

Corner, gdzie znajdziemy programy dla 

dzieci. Szeroka gama gier nie oznaeza 

kolejnego serwera Quake czy Diablo - 

kazdy produkt tarn dostppny 

zaprojektowany zostal wylpcznie do 

rozrywki internetowej. Firma kusi 

prostot? obstugi: wedlug hasel 

reklamowych przed rozpoczpciem 

zabawy zaden z graezy nie bpdzie 

musial zapoznawac sipz instrukcjp. 

Nie jest to do konca prawda, gdyz 

istotna jest chocby “klawiszologia" w 

zrpcznosciowych strzelaninach, ale 

faktyeznie uzytkowanie zarowno 

zasobow serwera (Chat room itd.], 

jak i kazdej z gier nie nastrpeza duzyeh 

trudnosci. Chat room jest prosty w 

obstudze, jak rzadko ktory program do 

IRC i, co jest dose istotne, pozwala na 

wysytanie tzw, pingow, testujpcych 

prpdkosc pofpczenia z dan? osobp. 

Pofpczenie si? z serwerem i 

skorzystanie z jego zasobow jest 

czynnosci? tak prostp, ze wrpez 

trywialnp. Wystarczy polpezye si? ze 

stron? www.oceanline.com, wybrac 

pozyej? "Chat room", gdzie rowniez 

nie powinnismy miec problemow: do 

prowadzenia rozmow wystarczy uzyeie 

dwoch przyeiskow - create i join, 

sfuzpcych odpowiednio do tworzenia i 

przyl?czenia si? do ktoregos z 

“kanalow". Jesli ktos chce uzywac 

komend charakterystycznych dla IRC 
rowniez moze to robic, gdyz jest to 
klasyczne IRC, roznipce si? od 

"typowych" wyl?cznie uproszczonym 
interfejsem. 

Chcpc jakos podsumowac ten tekst, 

zmuszony jestem do wyprowadzenia 

wnioskow, ktore bytyby optymistyezne 
dla calej Zachodniej Europy, ale u nas 

nie za bardzo. Otoz coraz wipcej firm 

software'owych ktadzie nacisk gtdwnie 
na sieciowe (a tym bardziej 

internetowe) formy rozgrywki, 

stwierdzajpc [zreszt? calkiem 

stusznie), ze jest to o wiele 

atrakcyjniejsze niz gra w pojedynkp, 
czego przyklad to chocby POD: 

klasyczna, choc stojpea na wysokim 

poziomie samochodowka nie zdobytaby 
az takiej popularnosci, gdyby nie 

doskonaty, pomyslowo rozwipzany 

serwer poswipcony wylpcznie jej. 

Tak wipe serwer Oceanline jest 

rozwipzaniem doskonalym dla graezy, 

ktdrzy nie lubi? grad solo. Tyle, ze 

negatywne konsekweneje przyjdzie 

odczuc wlasnie nam. Mimo nowego 

drogiego modemu i szybkiego sprzptu, 

niewielu bpdzie mogto korzystac z tej 

formy zabawy, a to ze wzglpdu na 

"niewiarygodn?” (faktyeznie jest 

niewiarygodna, ale bynajmniej nie w 

sensie pozytywnym) prpdkosc naszyeh 

l?czy telefonicznych oraz 

“niesamowicie niskie" ceny tych 

potpezen, Zreszt? niezaleznie od tego, 

co bym tu napisal, czekanie na telefon 

piptnascie lat, podezas gdy w 

“cywilizowanym swiecie” firmy 
telekomunikacyjne wrpez bij? sip o 

klienta, nie jest sytuacj? normalnp. I 

nie widzp tu zadnych okolicznosci 

tagodzpcych, Smutne lecz prawdziwe. 
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ablo II na horyzoncie 
Rozmowa z twoncami nowej kultowej gry 

Sq gry, htdre sarnym tylko tylulem 
wywolujq emoeje; brzmty jak lepdarne 
Mm albo jak slow-kta. Dolej 
kalegorii niezwyktvch pnodukGji nalezy z 
cats pewnosciq zaliczyd Diablo. Jesli 
ibok tylulu w takim przypadku pojawia 
$ cyterta T, nacje siagaja zenitu. 
Mamy dla was peiaojQ z plecu budowy 
giganta. Dla boryzoacie zaczyoa majaczyc 
nowagrakaDowa... 

Brenda Garneau/CD Action: 
Sprzedaliscie juz okolo miliona kopii 
Diablo, mozna wipe chyba mdwic o 
sporym sukcesie. Wprowadzanie zmian 
w czyms tak udanym jest jednak raczej 
dose niebezpieczne, na jakie zatem 
ulepszenia nalezy liezye w cz^sci drugiej? 

BR (Bill): W samej rozgrywee na bardzo 
wiele. Diablo byfo jak skok do wody, 
teraz przygotowujemy si? do 
plywackiego maratonu. Na poprzedniq 
czpsd troch? narzekano, dla niektorych 
byla po prostu zbyt mala. "Tylko jedna 
wioska i podziemia. Che? mied odczucie, 
ze jest to tylko mala czpsc znaeznie 
wi?kszego swiata!" To bez wqtpienia 
jeden z kierunkow, w ktorym obecnie 
podqzamy. W Diablo II sq cztery 
oddzielne obszary do odwiedzenia. 
Pierwszy, startowy, to pewnego rodzaju 
oboz uchodzcow z Tristrum, czyli czpsd 
obszaru pierwszej gry. W poblizu 
przejezdza karawana kierujqca si? ku 
wschodowi, niestety przejazd przez gory 
blokowany jest przez demonicznych 
stugusow. Jesli b?dziesz w stanie 
znalezd i pokonac ich szefa, utracq swq 
moo i przejscie b?dzie wolne. Male 
porownanie wielkosci: w Diablo byla 
takie Tristrum wraz z zejsciem do 
podziemi pod katedrq - jesli przyjqd to za 
jeden kawatek mapy, to tutaj mamy 
jeszcze cztery czy pipe takich 
dodatkowych czpsci pofozonych wokolo 
poczqtkowej, a na dodatek niemaly 
obszar pustkowia. Bye moze udasz si? 

tam i znajdziesz wejscie do jaskini - 
malego cztero lub pi?ciopoziomowego 
labiryntu, po przejsciu ktorego pewne 
pogloski sprowadzq ci? w okolic?, gdzie 
kiedys znajdowal si? zamek lub straznica. 
Na miejscu okazuje si? jednak, ze 

zamiast warowni w niebo strzela wieza 
czarodzieja. Naprawd? stworzylismy 

dose wielki teren z losowymi monstrami 
i dawno opuszczonymi budowlami. Jako 
przeciwieristwo jednego wielkiego 
szesnastopoziomowego dungeonu 
wprowadzalismy teraz dwa lub trzy 
mniejsze bardzo mocno ze sob? 
powiqzane zarowno wydarzeniami 
historyeznymi, jak i tymi bardziej 
wspolczesnymi. W koncu b?dzie mozna 
pokonac wladc? blokujqcego przejscie i 
udad si? dalej. Taaa, sqdzp, ze jest to 
jedna z tych wielkich rzeezy, ktore 
zmierzamy umiescic w Diablo II,.. 
poszerzenie horyzontow pozytywnie 
wczesniej przyj?tych przez graezy tak, 
by zapewnic znaeznie gl?bsze odczucie 
przebywania w prawdziwym Swiecie, 

CD Action: A co z postaciami graezy? 
Czy i tutaj zamierzacie wprowadzid 
jakies zmiany? 

BR: Tak, do wyboru b?dzie pipe zupelnie 
nowych. W Diablo postacie byly 
przyjemne do prowadzenia, dobrze 
okreslone, z wfasnq osobowosciq. Z 
drugiej jednak strony grzeszyly zbytniq, 
jak bym to nazwal, podstawowosciq. 
Wojownik, mag i lueznik - cos jak wielka 
trojea fantasy. W Diablo II zrobimy w 
tym miejscu kolejny krok naprzod, Swiat 
wprawdzie nadal pelny b?dzie 
wojownikow, magow i lucznikdw, ale 
wystqpiq oni jedynie jako NPCe, Zamiast 
nich dla graezy dost?pnych b?dzie 
wspomnianych juz pipe zupelnie nowych 
postaci: dwojka wojownikow, dwojka 
magow oraz jeszcze jedna, cipzka do 
jednoznaeznego zaszufladkowania. 
Zobaczysz jq zresztq sama, gdy gra 
pojawi si? na polkach. Ale skoro juz przy 
tym jestesmy - jeden z wojownikow to, z 
braku lepszego okreslenia, Amazonka - 
kobieta wojowniezka. Jest wiele rzeezy, 
ktorych probujemy. Rozmawialismy na 
przyklad o kascie wojownikow i jako 

zamiennik nauki czarow dost?pnych dla 
nich w Diablo wprowadzilismy tajne 
ciosy. Mechanizmy za nimi stojqce b?dq 
bardzo podobne: w Diablo moglas 
przypisac klawisz do jakiegos czaru i 
wcisnqc prawy przyeisk myszy, by 
polecial na przyklad taki Fireball. Tutaj 
mozna zrobic to samo z tajnymi ciosami, 
Powiedzmy, ze walczysz wlasnie 
Amazonkq, a do klawiszy wczesniej 
przypisalas Mlynek - uderzenie znad 
gtowy zadajqce podwojne obrazenia i o 
jednq czwartq trudniejsze do 
zblokowania. Wciskasz wi?c po prostu 
prawy klawisz myszy i walisz wroga 

przez leb. Tajnych ciosdw mozna si? 
b?dzie nauczyc w czasie gry, dokladnie 

jak wczesniej nowych zakl?d. Bierzemy 
po prostu to bazowe rozwiqzanie, 
pytajqc: "Jak mozna je rozszerzyc, by 
bylo odpowiednie dla danej postaci?" 
Zamierzamy bardzo mocno zdefiniowac 
kazdq z nich, dajqc bardzo przydatne 
umiejptnosci specjalne niedost?pne dla 
pozostalych. Takie podejscie nie tylko da 
znaeznie wi?kszq satysfakcj? z gry w 

pojedynk? ale i pozniej, gdy zaczniesz 
grab z innymi, b?dziesz chcied, by inni 
mowili cos w stylu: "Wiecie co, my 
naprawd? musimy postarac si? o 
Amazonk? w naszej bandzie. Ona moze 
To zrobic, a Tego poza niq nie potrafi 
niestety nikt." Cos podobnego istnialo 
juz wprawdzie w Diablo, obecnie chcemy 
to jednak znaeznie bardziej rozszerzyc. 
Sqdz?, ze ludzie b?dq po prostu 
zachwyceni grq po sieci. 

CD Action: Czy mozesz powiedziec mi 
troch? wi?cej o tych specjalnych 
umiejptnosciach poszczegolnych 
postaci? 

BR: Coz, wrdemy moze do Amazonki. 

Probujemy jej obecnie dad par? 
specjalow, jak na przyklad, to tylko 
oczywiscie jedna z propozycji, Pchni?cie 
dzidq. Po przeszkoleniu b?dzie to cios 
duzo szybszy, ale zadajqcy troch? mniej 
obrazen. Zalozmy wi?c, ze wlasnie z kirns 
walczysz, a twoj normalny atak nie jest 
wystarczajqco szybki i zaczynasz 
przegrywac - wystarezy jednak wybrad 
Pchni?cie i juz role si? odwracajq. Jest 
wiele rzeezy do zrobienia przy pomocy 
poszczegolnych umiej?tnosci. Par? 
innych pomyslow to np. Tornado, rodzaj 
ataku na wszystkich otaczajqcych ciebie 
wrogow; Fanatyzm jest natomiast 
nazwq ciosu wykonywanego o jednq 
piqtq wolniej, zadajqcego jednak o 
pofow? wi?cej obrazen, aezkolwiek by nie 
byl zbyt pot?zny, traci si? przy kazdym 
takim uderzeniu par? punktow wlasnego 
zycia, Jest wi?c wiele rdznych 
mozliwosci i w miar? post?pow w grze 
b?dziesz mogla si? tych wszystkich 
przydatnych umiej?tnosci nauczyc. 
Idziesz na przyklad do mistrza, a ten 
przekazuje ci czqstk? swej wiedzy albo 

znajdujesz starozytne tomisko o sztuce 
walki, ktore wystarezy juz tylko 
przeczytac. Czujemy, ze b?dzie to bardzo 

interesujqce dla wszystkich brzydzqcych 
si? magiq; b?dq mieli po prostu 
mozliwosc bezposredniej walki, 

rozwijania wlasnych unikalnych 
zdolnosci, Przy tym wszystkim 
utrzymamy takze pelnq losowosc swiata 

i topografii podziemi. Tak wi?c nie raz 
natkniesz si? pewnie na kogos 

wykonujqcego dziwne ruchy, np. twoj 
przeciwnik wyciqgnie ni z tego, ni z 
owego drugi miecz i wykona cos a la 
taniec smierci. Pomyslisz wtedy: "0 
kureze, co to wylo?". Wiesz, sqdz? ze 

da to wszystkim wiele przyjemnosci. 

CD Action: A co zmieni si?, Bill, w 
samym engine? Wyjawiles juz przeciez 
par? rzeezy bezposrednio z nim 
zwiqzanych... 

BR: Jak by to powiedziec, robimy wiele, 
chocby po to, by wszystko wyglqdalo 
jeszcze lepiej, dzialalo szybeiej i 
pozwalalo na uczestniczenie w zabawie 
wi?kszej liezbie graezy. W Diablo 
ograniezylismy to do czterech, ale nie 
byla to specjalnie wina engine, a bardziej 
swiadoma decyzja projektantow. W 
cz?sci drugiej zamierzamy oczywiscie 
wpuscic ich naraz do jednej gry znaeznie 
wipcej. To jedno z ulepszen, kolejnym 
lezqcym jednak bardziej po stronie 
programistow jest korzystanie z 
cheatow. Byl to wielki problem w Diablo, 
legl wipe i u podstaw tworzenia 
nastppey. Na kazdym kroku staramy si? 
cos takiego tak bardzo, jak to tylko 
mozliwe, utrudnic. Wolp mdwic “tak 
bardzo, jak to tylko mozliwe" , poniewaz 
jest to bardzo stary problem wszystkich 
producentow gier. Pracujesz dwa lata, 
lub ile tam potrzeba, nad jednym 
tytulem a od razu, gdy tylko pojawi si? 
na polkach pipe tysipey bardzo 
sprytnych "programistow", rzuca sip 
wraz calq potrzebnq wiedzq i 
narzpdziami na biedny program, 
prdbujqc tak go zmienic, by robil cos 
czasami nawet kompletnie sprzeeznego z 
zamierzeniami twdredw. Jest to wipe 
wielkie wyzwanie, byloby jednak 
aroganejq twierdzenie, iz Diablo II bpdzie 
catkowicie na cheaty odporne. Po prostu 
probujemy takie zagrywki jak najbardziej 
utrudnic. Wiesz, to wyrzqdzilo wiele 
szkody Diablo. Naprawd? wielce si? 
staralismy, by gra byla dobrze 
zbalansowana, by granie w niq 
przynosilo radosc, a tego, gdy zaczynasz 
oszukiwac, po prostu nie zauwazasz. 

CD Action: Racja, to po prostu niszczy 
grp... 

BR: Dokladnie. Widzisz, uwielbiam grad 

na Battle.net z innymi ludzmi, lecz 
duzym zainteresowaniem cieszy si? u 
nas takze gra w sieci lokalnej. 0 wiele 
lepiej dziala wtedy cala ekonomia, 
przedmioty trzeba od innych kupowac 
zamiast czpsto spotykanego: "Masz 
tutaj wszystko, co kiedykolwiek bpdziesz 
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potrzebowal i to oczywiscie za darmo." 
Zdarzato si? to na Battle.net troch? 
zbyt czpsto. Nadal mozna wprawdzie na 
nim normalnie pograc, lecz najpierw 
musimy ludzi dobrze poznac i z byle kim 
si? nie zadawac. Napnawd? uwazam, ze 
Diablo stworzylismy przede wszystkim 
jako podwaliny pod nadejscie Dwojki. 
Sprawdzilismy wiele rozwiqzari, cz?sc si? 
przyj?la, czpsc nie, a jeszcze inna 
wymaga dopracowania. Zaczynamy od 
tego momentu tak, by Diablo II bylo 
takim samym wielkim krokiem naprzod, 
jakim byl w stosunku do swego 
pierwowzoru Warcraft II. 

CD Action: Tak, to rzeczywiscie byl 
znaczny krok naprzod... 

BR: Wlasnie, choc jednoczesnie cz?sc 
ulepszen skladajqcych si? na niego nie 
moze zostac teraz powtorzona. Jesli 
popatrzysz na Warcrafta i Warcrafta II, 
mam tutaj na mysli samq koncepcj?, 
liczb? dodanych elementow, ich gt?bi?, 
to obecnie post?p w porownaniu do 
Diablo takze b?dzie bez wqtpienia bardzo 
duzy. W Warcraftach jednak znacznym 
osiqgnipciem bylo takze przejscie z VGA 
do SVGA. A na tym polu, jesli nie 
wymyslimy jakiegos nowego formatu 
grafiki, za duzo niestety oczekiwac nie 
mozemy. Chociaz... nie wiem jak to 
b?dzie w wersji finalnej, ale 
powiedziatbym, ze niektore z wczesnych 
modeli i szkicow, ktore dane mi bylo juz 
obejrzec wyglqda, jesli to w ogole 
mozliwe, lepiej niz w Diablo. To wtasciwie 
niesamowite, projektanci wykorzystujq 
swoje doswiadczenia zdobyte przy pracy 

nad wczesniejszym tytulem, by posunqc 
si? jeszcze bardziej do przodu. To po 
prostu cudowne. 

CD Action: Ajaka historia stanowi 
podstaw? tej gry? 

BR: Opowiesc zaczyna si? wraz z 
wyborem postaci, potem czekajq na nig 
cztery polqczone ze sob? liniowo akty 
przedstawiajqce w?drowk? na wschod. 
W Diablo parokrotnie pojawialy si? 
informacje o podroznikach z tej cz?sci 
swiata, odwofywalismy si? takze do 
tamtejszych krain. Zdecydowalismy 
wi?c, ze dobrze byloby wprowadzic 
troszeczk? inny rodzaj legend, z duzq 
ilosciq szkieletow i nieumarlych, 
wszystkich tych zimnych stworow 
istniejqcych we wschodniej kulturze. 
Jest wiele przerazajqcych i obrzydliwych 
miejsc przypominajqcych gotyckq 
fantasy w innych, niz standardowo w 
tym miejscu wykorzystywanej 
zachodniej, tradycjach. Wiesz, 

chcielismy miec mozliwosd poznania lub 
nawet wplecenia cz?sci tamtejszego 
dziedzictwa historycznego do naszego 
swiata. Cos z Egiptu lub Japonii, Chin 

czy Rosji, rozne rzeczy mozna z tego 
zapozyczyc. Nigdy wprawdzie nie 
myslelismy o swiecie Diablo jako 
osadzonym na Ziemi, ale jest to mimo 
wszystko nasz glowny punkt odniesienia. 
Zaczerpn?lismy wi?c wiele ciekawych 
pomysldw, ale potrzebujemy takze 
czegos nowego, by nadac Diablo II 
bardziej niepowtarzalny klimat. Pomysl 
jest taki, by po skonczeniu aktu gracz 
sam wybieral, ktor?dy karawana czy 
statek, w zaleznosci czym podrozuje, 
uda si? dalej. Zasadniczo wi?c zamiast 
jednego miasta, do ktorego si? wraca, 
w kazdym akcie czy na wi?kszym terenie 
b?dzie inna osada z wlasnym folklorem i 
zamieszkujqcymi jq ludzmi. Wsz?dzie 
b?dq oczywiscie opuszczone straznice 
czy tajemnicze jaskinie. To wlasnie 
tworzyd b?dzie znacznie bardziej 
kompletny obraz swiata. Sporo juz 
zostalo opisane. Wlasnie co 
przeglqdalem scenariusz... i 
uswiadomitem sobie jakie to b?dzie 
wielkie! (Smiech) Ogolnie rzecz biorqc 
zaczynamy opowiesc w momencie, gdy 
Diablo zostal pokonany i uwipziony. 
Nowe postacie niekoniecznie wchodzq na 
seen? dokladnie w tym samym 
momencie. Wszyscy slyszeli natomiast 
pogloski, ze na wschodzie ciqgle czai si? 
wielkie zlo, ktorego cz?sciq moze bye 
nawet sam Diablo. Ale przeciez 
slyszelismy, ze zostal pokonany! Nie, my 
slyszelismy co innego! Zaczynad si? 
b?dzie z tak? wlasnie zagadkq do 
rozwiklania. Co si? stalo? Musimy 
znalezd odpowiedz na pytanie, co stalo 
si? mi?dzy poczqtkiem tej gry a koncem 
poprzedniej. W miar? zagl?biania si? w 
gr? postacie zacznq dowiadywac si? 
coraz wipcej nie tylko o Diablo, lecz 
takze o jego braciach i ich co do tego 
planu zamierzeniach. Chcemy wplqtac 
graeza w cos zaczynajqcego si? 
niewinnie od "hej, mogtbys nam pomoc 
w dalszej podrozy? Wyprowadzic stqd 
nasz? karawan??" lecz zmieniajqcego si? 
z czasem w spraw? znacznie 
powazniejszq. Przed koncem gry postac 
bpdzie po uszy wplqtana w wielkq epickq 
bitw? pomi?dzy dobrem a zlem z 
mozliwosciq samodzielnej decyzji w jaki 
sposob najlepiej stanqc w obronie swych 
wierzen. To wspaniala gra, lecz fakt, ze 
na zewnqtrz jest jeszcze caly Swiat, 
opowiesci postaci, legendy zawarte 
wewnqtrz a rozwijajqce si? w miar? 
post?pow... To naprawd? umieszcza jq, 
w moim mniemaniu, na samym szczycie. 

CD Action: Cz?sc fanow RPG miala 

jednak troch? inne przemyslenia. 
Narzekali na cos, co ogolnie nazwac 

mozna brakiem interakcji z postaciami 
sterowanymi przez komputer. Wiem, 
Bill, ze nie zamierzasz stworzyc RPG 
podobajqcego si? glownie im, ale 

wyglqda na to, ze coraz wi?cej 
elementow gry zmierza wlasnie w tym 
kierunku... 

BR: Coz, poczqtkowym zalozeniem 
produktu, tym co rzeczywisci,e 
chcielismy caly czas zrobic, bylo 
stworzenie RPG. To bardzo interesujqce. 
Pewnie, ze roznie mozna definiowad 

samo RPG. Konserwatywni graeze mog? 
powiedziecr'ze prawdziwe RPG musi 
posiadac rozbudowane statystyki, by 
kazdy zagadni?ty przechodzien mial setki 
gotowych odpowiedzi. Tak wlasnie sqdz?. 
Rozmawialem jednak z paroma osobami, 
ktore powiedzialy "oczywiscie, ze Diablo 
jest gr? RPG. Dostajesz przedmioty, 
zdobywasz wyzsze poziomy, wydajesz 
punkty na samoulepszenie si?, rozwija 
si? opowiesc, no i walczysz ze Zlem, To 
bez wqtpienia RPG.'1 Definicja zalezy 
wi?c od konkretnej osoby. Teraz jednak 
przychylam si? bardziej do opinii 
"konserwatystow1'. Na pewno chcemy 
histori? w Diablo II duzo bardziej 
pogl?bic, tak by na przyklad nie wszyscy 
sklepikarze stali ciqgle przed swoimi 
domostwami. Chcemy uczynic swiat gry 
bardziej rzeczywistym. Jest to cel, ktory 
jak s?dz?, mozemy latwo osiqgnqc. 
Chcemy wprowadzic wi?cej poczucia 
"swiata", uczucia towarzyszqcego grom 
RPG, gdzie odpowiedz zaczepionej 
postaci zalezy od naszego wlasnego 
zachowania. Sq to elementy 
umozliwiajqce wczucie si? w prowadzonq 
postac, stanie si? tym jednym 
niepowtarzalnym wojownikiem czy 
magiem. Z drugiej strony nie chcemy 
wszystkiego zbytnio skomplikowac, tak 
by ktos Izej do gry podchodzqcy nie 
musial narzekad "no nie, musz? to 
wszystko zapisac." Wiele o tych 
aspektach rozmawialismy i dlatego 
umiescilismy w grze dziennik podrozy. 
Klikasz na nim i slyszysz czytany tekst. 
Nie chcielismy, by grano w Diablo z 
myszkq w jednej r?ce a olowkiem w 
drugiej, tak samo jak nie chcemy, by cos 
takiego mialo miejsce w cz?sci drugiej. 
Jednoczesnie zdecydowanie zamierzamy 
wydac cos znacznie wipkszego, 

bogatszego i gl?bszego niz pierwowzor. 
Jest to raezej wyboista droga, ale 
zamierzamy zadowolic wi?kszq liczb? 
konserwatystow bez przekraezania 
granic zdrowego rozsqdku. Sqdz?, ze 
dzi?ki paru zaplanowanym gadzetom 
wszyscy b?dq mile tym tytulem 
zaskoczeni i znacznie gl?biej si? w t? gr? 
zanurzq, 

CD Action: Jak zamierzacie w Diablo II 
rozwiqzad problem bojek mi?dzy 
poszczegolnymi graezami? 

BR: To rzeczywiscie sliska sprawa. 
Zabijanie graezy w Diablo jest jeszcze 

pogarszane przez uzywanie cheatow. W 

Czy Bill Roper rozmysla juz o Diablo 3 

paru miejscach uzgodnilismy juz 
rozwiqzania, wi?c jesli na przyklad 
uzywasz cheatow, by kogos zabic, to 
b?dzie to mozliwe tylko jesli i druga 
strona oszukuje. Grajqcy nieezysto b?dq 
si? wi?c mogli nawzajem pozabijac, co 
nie jest chyba rozwiqzaniem zlym. 
Odnosi si? to oczywiscie tylko do 
oszustow. Inna sprawa, ze jesli ktos ma 
naprawd? mocnq postac, a ty 
sfabiutkiego drugopoziomowego 
nieudaeznika - coz, on moze nawet nie 
zauwazyc, ze ciebie "nadepnql". 
Probowano juz takie rzeczy ukrdcic, lecz 
gdy przychodzi do oceny moralnosci, 
decyzje sq bardzo trudne. Wiele tego 
typu spraw wyplywa obecnie w Ultimie 
Online, Szerzq si? tarn zabojstwa, z 
czym probuje si? na par? sposobow 
walczyc. Na przyklad w miescie po takim 
uezynku zjawiajq si? gwardzisci z jasnym 
nakazem wymierzenia sprawiedliwosci, 
wprowadzono takze listy goneze. Kazda 
poszukiwana nimi postac traci jednq 
dziesiqtq swych wspdlczynnikow, a jej 
poezynania zostajq zamrozone. Wiesz, 
jest wiele ohydnych rzeczy do zrobienia 
takim osobnikom. Mamy oczywiscie 
nadziej?, iz Diablo II b?dzie tak dobre, ze 
zamiast walki z graezami skupisz si? 
raezej na walce z przeciwnosciami losu 
rzucanymi przez samq gr?. Takie sq 
przynajmniej nasze nadzieje, sq bowiem 
ludzie, ktorych zabijanie innych po 
prostu bawi. 

CD Action: A kiedy mozna oczekiwac 
oficjalnej premiery Diablo II? 

BR: Hm, mdwimy: zima '98. Wzbraniam 
si? przed okresleniem Swi?ta '98, 
poniewaz zawsze prowadzi to do 

ktopotow. Chcielibysmy jednak bardzo, 

by ujrzala swiatlo dzienne przed 
tegorocznq Gwiazdkq, jest to bowiem 
jednoczesnie nasza nadzieja, nasze 

marzenie i nasz cel. Dobrze byloby, 
gdyby marzenie ziscilo si? na swi?ta... 

Wywiad: Brenda Garneau 
Tlumaczenie: Zbigniew Banski 
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prawa Magellana 
fity do naszej redakcji iiarly 0mm 
oOrazki z nowej poiskiej gry Target, 
pgstanowilismy udacsipa malg 
wycieczk? do wawelskiego grodu Ha, 
aby porozmawiac z twflncami tej ciekawfe 
zapowiadajgcej sly stnzeianki. Krakow 
pwital nas smoyiem (bynajnmiej nie 
wawelskim)f rnpozem i ponura 
Jednak oiozym niezrazeni szybko 
odazukaliiniy siedzip fipmy sollwarowei 
Magellan i juz po kilkn ctiwilacli wdaiismy 
sigwpozfflowe no iemal Targela, 

Robert Zatorski 

Robert Zatorski (CD Action]: Czy 

Target to jest twoja pierwsza gra? 

Mirostaw Dymek (szef produkcji]: 
I\lie. Najpierw byli Polanie, potem 
pracowatem nad Earth 2140. Te gry 

pozwolity mi wi?c na dobre obeznanie 

si? z tego rodzaju produkcjami. 

CDA: Kim b?dziemy w Targecie? 

M.D: Wcielamy si? tutaj w postac 
najemnika, ktory pozostaje na 

ustugach poiskiej mafii, dzialaj?cej w 

dzisiejszych czasach. Naszym 
zadaniem b?dzie glownie eliminowanie 
wskazanych przez "bosow" celow. 

Najcz?sciej b?d? to ludzie, ktorzy po 
prostu zagrazaj? interesom naszego 
zleceniodawcy. Nasz bohater w ten 
sposob b?dzie zarabiat pieni?dze, 
ktdre z kolei pozwol? mu na 
rozwini?cie interesow i zakup broni. 

Warto tutaj zaznaczyc, ze do naszej 

dyspozycji jest arsenal taki, jaki 
mozna spotkac na polskich bazarach. 

Mozemy uzywac wi?c Kalasznikowa, 
Beretty lub tym podobnych 
"zabawek”. 

CDA: W jakich lokacjach b?dzie 

toczyla si? akcja Targets? 

M.D: Gtownie b?d? to ulice jednego z 
polskich miast, choc nie zabraknie 
takze lokacji w budynkach (np. 

wi?zieniu), sredniowiecznym zamku i 
amazonskiej dzungli, gdzie b?dziemy 

musieli zlikwidowac jednego z 
ukrytych tarn dyktatorow 
poludniowo-amerykanskiego panstwa. 
CDA: lie misji otrzymaj? gracze? 

M.D: Do przejscia jest 10 
wielopoziomowych misji, z ktorych 

kazda sklada si? z okolo 6 leveli. 
Powinno to zapewnic zabaw? na co 

najmniej ''kilka" godzin. Nie 
wykluczamy tez specjalnego "paka" z 

misjami do Targets, ktory 
udost?pnimy za darmo przez Internet 
w kilka miesi?cy po premierze gry lub 
np. na kr?zkach CD - Action jako 

bonusy. 

CDA: Sk?d wzi?l si? pomysl na 
Targets? 

M.D: Oooo, to zabawna historia. 
Kiedy jeszcze nie tak dawno 
studiowalem, razem z kolegami 
niejednokrotnie gralismy w sieci w 
Dooma, Quake'a itd. Wtedy tez 

pomyslalem, ze warto byloby zrobic 
takiego "polskiego Quake'a”, 

osadzonego w naszych realiach, gdzie 
postacie kin? swojsko, a atmosfera 
jest rownie ciemna i brudna! 

Chcialem stworzyc gr?, w ktdrej 
mog? wyjsc na ulic?, a nie tylko 
kr?zyc po mrocznych kosmicznych 

labiryntach. 

CDA: A ktora z gier FPR zrobita na 

tobie najwi?ksze wrazenie, jak? 
produkcj? sugerowates si? najbardziej 

podczas pracy nad Targetem? 

M.D: Chyba przede wszystkim Duke. 
Zwlaszcza te plansze, ktdre 
rozgrywane s? w miescie. Choc te 

korzenie fascynacji si?gaj? zapewne 
gl?biej do Dooma no i Quake'a. 

CDA: Kto stworzyl muzyk? w 

Targecie? 

M.D: Glownym tworc? byt Maciej 
Pawlowski, ktory jest jej 

najwazniejszym kompozytorem. 
Niewqtpliwie, swoje zastugi mial takze 
Lukasz Targosz, ktorego gitara jest 

wszechobecna w Targecie. Cal? 
muzyka ktora powstata byta od 
pocz?tku przygotowywana w sposob 
profesjonalny. Najpierw stworzylismy 
j? na czterech "parapetach" 
YAMAHY, pozniej zmiksowalismy 

wszystko z gitarami w studiu. Za 
calosc produkcji dzwi?kowo - 

muzycznej odpowiadal Tomasz 
Zwronski. 
CDA: Jakie b?d? wymagania 

techniczne, aby mozna bylo grac w 

Targeta bez przeszkod? 

M.D: Naprawd? niewielkie. 

Wystarczy Pentium 133 z 16 Mega 
Ramu. To juz powinno zapewnic nam 
ptynn? animacj? w rozdzielczosciach 

od 320x200 po 800x600 przy 
65000 kolorow, ktdre obstugiwac 
b?dzie gra. Oczywiscie trzeba miec 
Win 95 i Direct X. Niestety 
przynajmniej na razie nie planujemy 
obslugi akceleratorow 3dfx, choc 

zapewne ukaz? si? patche 
umozliwiaj?ce ich wykorzystanie. 

CDA: Kiedy nast?pi premiers 
Targeta? 

M.D: Planujemy j? na pocz?tek 
marca. Target wydany zostanie na 
pocz?tku w liczbie 3000 egzemplarzy, 

jezeli zainteresowanie b?dzie wi?ksze 
to oczywiscie dottoczymy wi?ksz? 
liczb? ptyt. 

CDA: lie trzeba b?dzie zaplacic za 
Targeta? 

M.D: Prawdopodobnie okolo 100 
ztotych. Dokladna cena nie jest 
jeszcze znana, ale raczej b?dzie to 
ponizej 100, anizeli ponad. 

CDA: Jaka b?dzie nast?pna 
produkcja? 

M.D: Juz w tej chwili pracuj? takze 

nad drug? cz?sci? Earth 2140. 
Potem pomog? przy Polanach 2. Nie 
wykluczam takze, ze powstan? dalsze 
cz?sci Targeta! A w przyszfosci 

chcialbym stworzyc cos podobnego 
do Quake'a i tylko na akceleratory 

graficzne. 

CDA: Czego Ci zyczymy! 
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and Theft Auto 
nie mowit, ze nie ostrzegafem! GoJusleS nowywtym fschu? lUolomasz 

Him wyjscia: stbo szybko M\m gig 
naprawile dc&ry, albo slaniesz sig 

■tBriwv. Hozamiemy siflTI Ze coT JakH 
"sable nie miliisn! Jnh nioine sobie nie 
radziii?! Cd? Aea tsk. Tet byte clgita), 
imho. Ale jsk Mmi ■ iw. I caUdem 
nieiie aflptihafi! - ij/Ie... tain. Hllfy 
mom podmiBie ci hllks ninldw... Kodo 
dobra. Ale ■ wlesz ■ awipiGif procent 
twoicli zyskfiw jest moje. Zycie jesl 

Z cafq pewnosciq. A juz szczegdlnie w 
Grand Theft Auto. Dlatego tez - 
wychodzqc naszym drogim zagubionym 
czytelnikom naprzeciw - 
postanowilismy co nieco warn 
podpowiedzied. Cdz - taka nasza 
funkcja. Taka funkcja SUFLERA... 
Zatem: 

Po pierwsze: MIASTA 

Akcja Grand Theft Auto rozgrywana 
jest w trzech fikcyjnych amerykadskich 
miastach. Sq to - w kolejnosci w jakiej 
sq dostqpne - Liberty City, San 
Andreas oraz Vice City. Jako zas ze sq 
one "odrobinq" powiklane a zgodnie z 
zasadq, ze mimo wszystko liczy siq nie 
tylko to, ze w ogole uciekasz, ale i w 
jakim kierunku... - zamieszczamy 
rowniez ich mapy. 

LIBERTY CITY 

tmapa Liberty City] 

To po prostu betonowa dzungla. Dla 
ciebie jednak bardziej istotne jest to, 

ze to moloch toczony rakiem 
rozkladu... To jedyne tak parszywe 

miejsce na tej parszywej planecie! 
Olbrzymie drapacze chmur ponad nie 
konczqcymi siq pasmami alej... 
Kolosalne mosty i wiadukty, dziqki 
ktorym odbywa siq ten piep***ny 
nieustajqcy ruch uliczny. Z jednej 
sypiqcej siq dzielnicy w drugq, z jednej 
w drugq... I tak bez kortca. O'key! Juz 
mdwiq... Bqdz cholernie ostrozny, bo 
jeden niewlasciwy ruch kierownicq, 
wjazd nie w tq co potrzeba przecznicq 
i znajdziesz siq w samym srodku 
wojny! Te na poly porzucone, a juz na 
pewno zapomniane przez bogow 
dzielnice to miejsce walki pomiqdzy 

Angels a Mob’ami... Nawet gliny bojq 
siq tarn zapuszczac. To dobre miejsce 
jednak, by zrobic szybkq kasq! Ale nie 
sqdzq, by ktokolwiek w miarq 

normalny - sq w ogole tacy?... - chcial 
tu zyc. 

San Andreas 

tmapa San Andreas] 

Miasto, ktore ma wiqcej gorek i 
dolkow niz wyprany dolar.... Moja 
rada? No, lepiej trzymaj siq jezdni i nie 
brykaj sobie zbyt niefrasobliwie. Ze 
niby czemu? Mozesz skqds zle 
zbryknqc! A powazniej - Gorne Miasto 
jest domenq Korporacji, ktore 
doslownie zetrq ciq z powierzchni 
gleby, gdy tylko nie proszony zjawisz 
siq na ich ziemi! Ztej ziemi... Zresztq 
nizej tez nie jest wspaniale - kazdy 
czub, ktory ma spluwq, bqdzie 
probowac zarobic na twym istnieniu! 
Albo i nieistnieniu... - jezeli wiesz, co 
mam na mysli. Zatem: jesli naprawdq 
musisz tarn pobyc przemieszczaj siq 
jedynie po autostradach... A i to 
bqdzie ryzykowne. Tylko zebys pozniej 

Vice City 

tmapa Vice City] 

Taaa... Witaj w raju! Powaznie. Mile 
zlocistych plaz i skqpanych w 
promieniach slonca autostrad... lezq 
tuz obok pokrytych zakrzeplq krwiq 
chodnikow i dfugich rzqdow czarnych 
workow z tymi, ktorym siq nie udalo... 
To - chlopie - piep***na Swiqta Wojna! 
A zanim siq wypali, pociqgnie jeszcze 

wielu, wielu nieszczqsnikow. Tam 
mundurowi sq pogiqci jak nie 
przymierzajqc papier 
dziesiqciodolarowy w kieszeni 
skqpca... I nie ma takiej "drugarni", 
ktora nie bylaby ich. Jest jeszcze jakas 
samozwancza milicja, ale oni majq 
swoj wlasny sposob na robienie kasy i 
ten caly Armageddon jest im cholernie 
na rqkq. Trzymaj leb jak najnizej albo 
juz w tym momencie czule siq z nim 
pozegnaj! 

No dobra - miasta z 

gtowy. Teraz... 

...po drugie: HINTY 

• Zapory policyjne nie "obstawiajq’1 
chodnikow. 
• Spora ilosc bonusow kryje siq w 
"niezbadanych terenach”. 
• Pamiqtaj, ze biegnqc tytem, mozesz 
strzelac. 
• Tylko "czworogtowi" gliniarze jako 
pierwsi otwierajq ogien. 
• Kiedy pryskasz przed mundurowymi 
na piechotq, staraj siq przeskakiwac 
przez samochody. Frajerzy gubiq trop. 
• Stojqc na dolnych stopniach 
mostkow, nie mozesz zostac 
potrqcony przez auta. Ty jednak wciqz 
mozesz strzelac! Zmyslne dla 

multiplaya. 

• Spychaj ludzi na linie trakcyjne kolei. 
Spore bonusy! 

• Mozesz takze przejqc kontrolq 
nad... pociqgiem!!! By tego dokonac, 
bqdqc juz w jego wnqtrzu, wcisnij 
klawisz ataku! I rozkoszuj siq wtadzq, 
ktora z tego plynie... 

I wreszcie - po trzecie; 

UKRYTE “AUTKO" 

To stalowe cudenko znajduje siq na 
drugim poziomie pierwszego miasta 
(Liberty City). By je zdobyc, udaj siq w 
miejsce, gdzie fqczq siq dzielnice 
Southeast Hackenlash i North Fort 
Law. Powinienes ujrzec paskudnq 
ruderq, nieopodal drogi (na dole 
ekranu), w ktorej ukryto 
najprawdziwszy... CZOLGII! 

Checheche... Zycie ptata figle! I jest 
tylko jeden malutki problem - dostac 
siq do srodka garazu jest cokolwiek 
trudno. Jednak nie zalamuj rqk - 
wyjqcy woz policyjny powinien moc 
wjechac przez zamkniqte na ogol 
wrota... 

I to bytoby na tyle, Jak na razie! A jak 
juz siq - chlopie nachapiesz i wyrwiesz 
z sieci autostrad tych piep**#nych 
miast, to wpadnij do mnie na 
Lazurowe Wybrzeze. Wypijemy. 
Powspominamy. A teraz skoncz 

wreszcie tq cholernq telefonicznq 
gadkq!!! No przeciez rachunki ciq 
zjedzql... 

aa... Jeszcze jedno - te umdwione 
dwadziescia procent. Calq kasq 
przywiez ze sobq. Wtedy siq 
OSTATECZNIE rozliczymy... 

□pracowat: Gem.ini 
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eodgadniona Atlantyda 
Po raz pierwszy, dzieki slacaniom 
dyslrybutora (IPS), mamy do czynienia z 
catkowicie spolszczonq wersjQ gry 
ppzygodowej. Przetlumaczono nie tylka 
napisy, ale zaangazowano profesjonalnych 
aklordw, kUtrzy czytaja dialog!. Z 
prawdziwq przyjeainodcia pnzedstawiamy 
rozwigzanfe gry Atlantia graczom, ktorzy 
bgdg mogli teraz nareazcie pobawic sip 
hez klopotiw wynikajqcycti niekiedy z 
trudnoici ze zrozumieniem tredci gry. 

El General Magnifico. 

CD 1 

Przybycie do pataca 

Musisz si? udac do kwateny 
Kompanow Krolowej [Queen's 
Companions' quarters]. Pokaz swq 
odznak? wartownikom przy wejsciu. 
Przejdz schodami w gor? na patacowy 
dziedziniec i wespnij si? na schody z 
lewej strony. Wejdz do komnaty 
Kompanow i pogadaj z Agathq. 
Wkrotce przyb?dq tu Lascoyt i 
Meljanz, ktorzy przyniosq wiesci o 
znikni?ciu krolowej Rhei, przyniosq tez 
rozkazy od ksi?cia matzonka, 
pozwalajqce na prowadzenie sledztwa, 
jedynie czlonkom jego gwardii. 
Meljanz rozkaze ci, abys podal mu 
wino. Fruk mu w rz?tak, odmdw, 
przyjmij zas misj?, ktorq zleci ci 
Agatha. Wyjdz z patacu i miasta. 
Wydostawszy si? za jego obr?b, idz do 
miejsca, gdzie b?dziesz mogl skr?cic w 
prawo i poszukaj rybaka Actyona 
tznajdziesz go obok todzi). Pokaz mu 
swojq odznak?. Rybak przekaze ci 
pewnq informacj? i da kolczyk [ear¬ 
ring), kory znalazt na miejscu napadu. 
Gdy wrocisz do miasta, straznicy 
zaprowadzq ci? do ksi?cia matzonka 
Creona, 
Creon spyta ci?, czy podczas 
dotychczasowego sledztwa nie 
znalaztes czegos ciekawego. 

Odpowiedz, ze nie. Wroc do siedziby 
Kompanow. Pogadaj z Agathq. 
Psiakosc, Ksiqz? malzonekto 
podejrzany typ, trudno uwierzyc w 
jego zapewnienia o zaangazowaniu si? 
w poszukiwania Krolowej. Agatha 
zach?ci ci?, abys dowiedziat si? czegos 
o pochodzeniu kolczyka [ear-ring]. Gdy 

wyjdziesz z komnaty pogadaj z 
Garcelosem. Potem idz porozmawiac z 
Lascoytem w rogu patacowego 
dziedzinca. Pokaz mu kolczyk. 
Poruszony twoim odkryciem 
zaproponuje ci przystqpienie do 
spiskowcow, ktdrzy chcq odszukac 
Krolowq. Spotkajq si? z tobq w oberzy 
Pod Czerwonym Kogucikiem (Scarlet 
Cockerel). Dostaniesz tarn figurk? 
kozl?cia. Dowiesz si? tez, jak odnalezc 
sekretne przejdcie, ktore pozwoli ci 
dotrzec do "Scarlet Cockerel’' bez 
wiedzy straznikow. 
Poczekaj, az Lascoyt zagada straznika 
i przemknij przez drzwi do palacu. 

Ruszaj w kierunku drzwi po lewej (by 
nie zobaczyf ci? straznik w tylnej 
galerii). Kiedy uslyszysz, ze straznik 
si? poruszyl, wejdz do sqsiedniej 
komnaty (tarn gdzie sterczal) i szybko 
przebiegnij schodkami w lewo i w 
gor?. 

Planetarium w KnmnncieLwa 

Na szczycie schodow obroc si? 
dwukrotnie, a odkryjesz sekret 
planetarium. Musisz ustawic 
odpowiednio stonce, ksi?zyc i trojkqt, 
ktory przedstawia Atlantyd? (na 
Ziemi). Przekr?c prawq dzwigni?, by 
poruszyc ksi?zyc i Ziemi?. Kiedy 
strzatka pojawi si? na patksi?zycu, 
obroc slonce lewq dzwigniq, az 
wszystkie trzy ciala si? rozswietlq. 
ALTERNATYWE ROZWIAZANIE: Kliknij 
34 razy na gornej cz?sci lewej dzwigni 
i 35 razy na prawej. Otworzy si? 
paszcza Iwa. Wfoz do niej figurk? 
kozl?cia. Otworzy si? sekretne 
przejscie, ktore prowadzi do 
korytarza, w ktdrym zyje Lowca 
Szczurow. Wloz kolczyk w zamek 
drzwi. Wejdziesz do niewielkiego 

pokoiku z oknem. Wyskocz przez okno i 
opusc palac. 

Miasto 

Trafisz do bocznej alejki. Wejdz po 

schodach z prawej strony w gor?. 
Przejdz obok ogrodu. Skr?c dwa razy 
w prawo i korzystajqc ze schodow 
wejdz na galeryjk? wokot domku. 
Przed oberzq lazi jakis podejrzany typ, 
ktoremu zle z oczu patrzy. Wez 
doniczk? z kwiatami. Zrzuc jq gosciowi 
na leb. Zejdz na dol i podnies noz 
lezqcy obok typka. Wejdz do 
Czerwonego Kogucika... 

Oberza 

Pogadaj z Lascoyte'em. Chyba juz 
spostrzegles, ze nie jest tak do konca 
szczery. Trafites jak guano w 
przer?bel! Kiedy wejdzie Meljanz, 
wystuchaj go, obroc si? szybko w lewo 
i skocz jak najszybciej nd schody, w 
lewo na gor? i znow w lewo. Przetnij 
nozem lin? mocujqcq zyrandol i skocz 
na Meljanza (to ten z lewej)- spiesz 
si?, bo stawkq w tej grze jest twoja 
skora. Jak wybrad cel? Migajqcym 
kursorem, kochany - pojawi si? 
dopiero wtedy, kiedy naprowadzisz go 
na wlasciwego typka. 

Wyjdz z oberzy w prawo i wiej szybko, 
bo dostaniesz nozem pod zebro. W 
malym ogrodzie, ktdry niedawno 
minqtes, czeka na ciebie Agatha. 
Pogadaj z niq - zleci ci poszpiegowanie 
Creona. Hmmm... szpiegowac 
wladcow to jak pocalowac Iwa - 
przyjemnosc wqtpliwa, a 

niebezpieczeristwo spore. Ale coz 
robic? Gdy Agatha sobie pojdzie, spod 
daszku na koncu ogrodu wez drabin?, 
postaw jq na tawce, wespnij si? na 
szczyt muru i przystaw drabin? do 

okna naprzeciwko. Wrocisz do palacu. 

Wejdz do korytarza i wez tom. Wroc 
do drzwi - nad nimi po lewej zobaczysz 
nisz?. Rozwal jq lomem i wyjmij figurk? 
szczura. Przejdz na poczqtek korytarza 

i wstaw figurk? w nisz? z lewej strony, 
na kocich kafelkach. Obroc si? w 
prawo i wejdz do komnaty Lowcy 
Szczurow. 

Pogadaj z poczciwcem i powiedz mu, 
ze chcesz ratowac Krdlowq. 
Zaproponuje ci gr? - dodd prostq: ty 
przesuwasz jednq figurk? o dwa pola, 
on dwie po jednym. Musisz odnalezc 
Krolowq przed nim. Lowca Szczurow 
powie ci - choc co prawa w sposob 
dose zagadkowy - jak mozna 

podstuchiwac rozmowy w sali 

tronowej. 

Gdy wygrasz, trafisz do Komnaty 
Delfina. Przejdz na drogi koniec i pchnij 
dloniq gwiazd? w scianie, nast?pnie z 
dloni posqgu wyciqgnij trojzqb i przy 
jego pomocy wskocz do otworu w 
suficie. Podsluchasz rozmow? Creona 
z areykaptanem Stonca - Gimbasem; 
obaj sq nadzwyczaj przystojni. Spiskujq 
- co zresztq podejrzewales od 
poczqtku - poniewaz chcq wladzy, calej 
wladzy i tylko wladzy... Uwi?zili 
Krolowq w miejscu zwanym 
Carbonek. No dobra.., po powrocie do 
Komnaty Delfina wloz trojzqb tarn, 
skqd go wziqles, ponownie weisnij 
gwiazd? w scianie, by zamknqc wtaz w 
sklepieniu i wyjdz przez galeri? - 
poczekaj, az straznik sobie pojdzie na 
gdr? (ruszaj, jak tylko zniknie ci z oczu 
w przejsciu z lewej) i wejdz do dlugiej 
galerii, przejdz niq do konca i skr?c 
schodami w lewo i w gor?. Trafisz do 
Biblioteki. 

Biblioteka 

Poruszaj si? ostroznie - ale podejdz do 
straznikow jak tylko mozesz najblizej 
(obroc si? w prawo, dwa razy do 
przodu, zwrot w lewo i znow dwa razy 
do przodu, potem w prawo, w lewo i 
pchnij polki, by ogluszyc straznika). 
Wyskocz przez okno. 

Lqdujesz w sadzie, gdzie czeka juz 
Agatha. Pogadaj z niq i wypytaj o co 
si? tylko da. Ogrodnik, podly zdrajca, 
pobiegnie po straz. Pchnij go nozem, 
pogadaj z konajqcq Agathq - niestety 
zdrajca tez mial noz - wez od niej 
bransolet? i wiej przez schodki i 
zakratowanq bram?, potem w lewo i 
do ogrodu, w ktdrym juz raz 
posluzytes si? drabinq. Teraz wez jq 
ponownie i tak jak przedtem dostart 
si? do Komnaty Lwa. Przejdz przez 
sekretne przejscie. Zatrzymaj si? w 
potowie drogi na schodach i poczekaj, 
az ustyszysz drugie echo krokdw 
straznika. Ruszaj do przodu, skr?c w 

Humer 03/90 



Solucja 1 IQ 

prawo i uciekaj przez drzwi 
naprzeciwko. Jakjuz trafisz na 
dziedziniec ruszaj przed siebie i skrge 
w prawo, i wejdz w drzwi z prawej 

strony. 

CD 2 

Trafisz na winds obslugi. Wejdz do 
windy i uruchom jg, pokr^cajqc 
bgbnem. Wyjdz z windy, mostem 

przejdz na Igdowisko statkow 
powietrznych. Statek Hectora, 
ktorego kazafa ci odszukad Agatha to 
ten z rysunkiem konika morskiego na 
dziobie. Wejdz na poklad i usigdz w 
fotelu. Setha zmorzy sen, z ktorego 
obudzi go sam Hector. Przedstaw mu 

sis pokazujgc bransolets Agathy, a 
zawiezie cis do Carbonec. 

Cerbonec 

W puszczy idz przed siebie i skrge w 
lewo - dose szybko powinienes trafic 
na maty mostek. Nie wfaz jednak na 
niego tylko tuz przed nim skrsc w 
lewo ku jaskini. W jaskini skocz do 
wody - Seth poplynie jak delfin, Po 
wejsciu w glgb tunelu trafisz na 
lamiglowkg [jesli jg rozwigzesz, 
otworzysz sobie dalsze przejscie): 

Drugi kawatek z lewej od gornego tba 
przesun w dot. Srodkowy gorny 
kawatek w lewo. Dolny srodkowy w 
prawo. teb w dot. Srodkowy w prawo. 
I gorny w lewo - o ile dobrze 
pamistam. Wuala, jak mawial pewien 
balwierz w Psgowie. Trafisz do 
kompleksu podziemnej swigtyni. 

Porozmawiaj z kapfankg i pokaz jej 
godlo Kompanow Krdlowej. Otworz 
skrzynis i wez stroj kaptanki, by sis 
wen przebrac. Wez ze stolu dzban 
piwa. Straznikowi przy drzwiach 
zaproponuj napitek i wyjdz. 
Poszwendaj sis trochg po labiryncie, a 
jesli zatrzyma cis jakis straznik, 
poczsstuj go piwem. Uwaga! Nie 
wszyscy dajg sis zjednac w ten sposob 
- straznik przy drzwiach celi Krolowej 
to tspy stuzbista, ktorego trzeba 
zatatwic fortelem. Cela Krolowej 
znajduje sis za dose rozlegtym 
pomieszczeniem z planem labiryntu na 
posadzee - nie wchodz do niej 
bezposrednio, tylko z boku - od strony 
wejscia, skgd widad otwartg 

przestrzen. Podstuchaj rozmows 
opuszczajgcych cels Krolowej Gimbasa 
i dowodey strazy, wez lezgee pod 
sciang tsgie polano, przejdz do 
korytarza i walnij straznika drewnem 
w teb. Ot i caty fortel! Otwdrz drzwi i 
weiggnij straznika do drodka. Zdejmij z 
niego uniform. Pokaz Krolowej swg 

odznaks i daj jej stroj kaptanki, sam 

przebierz sis za straznika. Popros 
Krolowg, by zdjsta masks. Unikajgc 
strazy, wroc z Krolowg do kuchni. 

Pogadaj ze stojgcym przed nig 
straznikiem wybierajgc drugg 
odpowiedz. Wyjdz z kuchni przez 

komin. 

Wroc do pojazdu najkrotszg drogg [w 
lewo, w lewo, prosto, prosto, w 
prawo i w dot, prosto i przez mostek, 
prosto, prosto do zakrstu, w lewo, w 
prawo, w prawo! Uffl). Pogadaj z 
Hectorem, potem sprowokuj 
straznikow pojazdu do poscigu. Znajdz 
sciezkg wiodgcg do jaskini staruchy 
(gnaj misdzy skalki, przez wodg w 
brod, nawet jesli zobaezysz przed 
sobg straznikow, nie zrazaj sis, tylko 
skrge ostro w prawo i znow misdzy 
skatki). Potem poczekaj (konieeznie!) 
az starucha poprosi cis, bys otworzyl 
oezy. Wchodz. 

Pieczara staruchy 

Pogadaj z babunig. Da ci dwie zagadki. 
Kota zsbate musisz ulozyc tak, by po 
pociggnisciu za prawe koteezko wydac 
kurze jajko. Wgze i jajka - te drugie 
musisz pouktadac tak, by drogi wgzow 

sis nie przecinaty. Klikaj strzatkg przed 
Ibem kazdego wgza, wysunie sis 1 
jamy w strong, gdzie klikngtes, jesli 
zechcesz, by sis cofngt, kliknij go w 
leb. Rozmieszczenie jajek jest 
nieistotne. Babunia zleci ci tez pewne 
zadanie. 
Wroc do puszczy - teraz mozesz juz 
lazic spokojnie, bo straznicy dali sobie 
spokoj. Odszukaj wysokie drzewo na 
skatach - przebiegates obok niego 
uciekajgc z Krolowg. Teraz znajdziesz 

tarn luk. Wez go i wroc przez rzeczks 
do brodu. Gdy juz go pokonasz, skrsd 
w lewo, ku rzeczce - obok kamienia z 
wyrytg podobizng dzika - zanurz luk w 
wodzie i wroc na rozdroze tuz za 
brodem. Odwrdc sis w lewo - 
pomigdzy skatkami ukaze sis dzik - 

wczesniej ustyszysz tstent jago racic. 
Strzel w bestis z tuku i szybko wyjmij z 
jej paszczy pierscien. Dzik zniknie - 
zostanie po nim krwawa plama, 
Zamocz skorzang sakiewks we krwi 
dzika. I wroc do starej damy. 
Starucha wejrzy na Setha taskawszym 
okiem i odpowie na kilka pytan, potem 
utozy go do snu. Mtody cztowiek 
podezas snu bsdzie swiadkiem dziwnej 
ceremonii - Gimbas uwalnia Ukrytg 
Wiedzs (przedstawiong w postaci 
metalieznie polyskujgcej gtowy, ktora 
moze udzielic odpowiedzi na dowolne 
pytanie - niezaleznie od tego, kto je 
zada). No, w rsku jakiegos 
pozbawionego skruputow lajdaka moze 
to bye rzeczywiscie atut nie do 
przebicia. 

Ockngwszy sig, Seth wypyta jeszcze 

staruchg o kilka rzeezy i w 
towarzystwie kaptanki wroci na 
Atlantydg. 

Przenocuj u Actyona. Krolowg gdzies 
wciglo. Rankiem wroc do miasta. Udaj 
sig do ogrodu, w ktorym jest drabina i 
przy jej pomocy wejdz do palacu (jak 
poprzednio]. Odszukaj toweg 
Szczurdw. 
Wypytaj go o Drzewo i sprobuj wygrac 
w szczurotapkg - taki starozytny 
Pinball. 
Wypusc szczura - pierwszym guzikiem 
z lewej - potem naciskaj kolejno i we 
wtasciwych momentach - drugi z 
lewej, trzeci z lewej, czwarty z lewej 
(przytrzymaj go], trzeci z prawej 
(poczekaj az przekladka pod ruchomym 
pasem znajdzie sig we wlasciwej 
pozycji, tak by szczur znikngt w 
dziurze]. Gdy szczur znajdzie sig na 
paste, nacisnlj pierwszy z prawej I 
pigty z lewej. 

towca szczurdw da ci szklang kulg i 
kaze szukac pod tronem. Nastgpnie 
znow cisnie cig do przejscia. Odwrdc 
sig i wtoz kulg w otwor. 

Zauwaz kombinaejg na przesuwajgcym 
sig kamieniu, 
Ruszaj korytarzem az do konca - 
znajdziesz sig w Wartowni. Wez wazg z 
lewej i rzuc jg straznikowi, potem daj 
nura migdzy szeroko rozstawionymi 
nogami Meljanza i wbiegnij do drzwi po 
prawej. 
Odwrdc sig i wez wlocznig opartg o 
drzwi, nastgpnie zablokuj nig drzwi. 
Przejdz za tron i rozwigz kluczowg 
zagadkg: 

Poczgwszy od pierwotnego polozenia - 
rusz czerwony trzy razy, blgkitny 
cztery, zotty siedem a zielony szesc. 
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE: 
umiesd wszystkie kolory na srodku, 
potem rusz czerwony szesciokrotnie, 
blgkitny pigeiokrotnie, zotty raz a 
zielony dwa razy. 
Tron sig odsunie i ukaze ci sig 
sekretne przejscie. - To lubig! ruszaj 
dalej. 

Skrge pod tronem w lewo, gdy 
dojedziesz do konca wespnij sig na 
schody. Trafisz do Komnaty Przemian. 
Posrodku kolejna uktadanka: Zacznij od 
trapezu - kiedy go wypetnisz, za tobg 
pojawi sig posgg. Wez z niego nowy 
fragment uktadanki (musisz uwaznie 
przyjrzec sig posggowi - zwtaszcza 
gdzies w okolicy ogona). Majgc nowy 
fragment uloz kolejng figurg - i tak 
dalej, az pojawi sig posgg jaszczurki. 
Pociggnij jg za jgzor i wespnij sig po 
nim w gorg. Wejdz na schody i dwa 
razy skrge w prawo - znajdziesz 
trojdzielny widelec. Wroc na schody i 

wespnij sig wyzej - gdzie znajdziesz 

Drzewo Pierworodnych. Obszedlszy je 
dookofa, podlub w ziemi widelcem, a 
znajdziesz krysztatowg kulg. 

Gdy bgdziesz juz na dole, zobaezysz, ze 
w Komnacie Przemian uaktywni sig 
kula. Pojawi sig w niej Starucha, ktora 
powie ci cos o miejscu, ktorego 
symbolem jest Bialy Niedzwiedz. 
Wroc do sekretnego przejscia. 

Przejdz do miejsca, gdzie schody 
prowadzg do komnaty tronowej. 
Ruszaj lewym korytarzem i idz do 
konca. Widelcem uruchom lamiglowkg 
na scianie i utoz wizerunek drzewa. 
Wejdz w odslonigte przejscie i gdy juz 
bgdziesz w miescie, udaj sig do chatki 
Actyona. Powiedz mu, ze potrzebujesz 
pilota, ktory zabierze cig do miejsca 
symbolizowanego przez Bialego 
Niedzwiedzia. Rybak powiadomi cig o 
tym, ze jego corka, Anna, jest 
lotniczkg. Niestety, wszyscy piloci 
zostali gdzies zamknigei. Da ci tez 
krysztal, ktory niegdys nalezat do jego 
zony, matki Anny, 
Wroc do miasta. Wejdz w zautek i po 
uzyciu widelca, ktory uruchamia 
lamiglowkg, wejdz do palacu. Wroc do 
rozwidlenia korytarzy i skrgd w prawe 
przejscie. Znowu natkniesz sig na 
mozaikowg tamiglowkg, po rozwigzaniu 
ktorej trafisz do Galerii, skgd mozesz 
przejsd do Komnaty Lwa. Uruchom 
planetarium tak jak przedtem i wloz 
Lwu w paszczg figurkg kozlgcia. 
Jeszcze raz skorzystaj z kolczyka, 
otworz nim drzwi i wyskocz przez 
okno. Po tym jak przejdziesz obok 
ogrodow spytaj stojgcg przy schodach 
kobietg, czy nie wie, gdzie trzymajg 
pilotow. Wyobraz sobie, ze wie - w 
domku na prawo obok schodow 
wiodgcych w dol, do basenu. 

Wejdz tam i pogadaj ze strzeggcg 
pilotek Long. Baba ma 
przekwalifikowac lotniczki - odtgd 
jedynie samce bgdg mogty latac, 
kobiety zas majg sluzyc do 
przyjemnosci (he! he!) Creona. 
Powiedz jej, ze oblednik przystat cig 
wtasnie po Anng. Wyjdz z Anng. 
Niestety, dziewezyna nie ufa samcom i 
czgstujgc cig kopniakiem, rzuca sig do 

ucieczki. 

Musisz jg odnalezc. Okaze sig, ze 

Homer 03/98 



ztapali jq Meljanz i jego weseli chfopcy, 
ktorzy trzymajq brankq pod 
Czerwonym Kogucikiem. 

Trudno, musisz tarn wejsc i zrobic 
porzqdek. 

Slabym punktem spiskowcow jest 
Servage, ktdny od czasu, jak dostal od 
ciebie w feb'doniczkq, szwankuje nieco 
na umysle. Pogadaj z nim o Creonie i 
namow go, by popilnowal niezbyt 

godnego zaufania Garcelosa. Potem 
wejdz na gore i w korytarz, z ktorego 
masz dostqp do czterech komnat. 
Posluchaj rozmowy i ukryj sie w 
pokoju naprzeciwko, zanim Lascoyt 
wyjdzie, by odkryc przyczynq hafasu na 
dole - to barczatek Servage wlasnie 
zgasil Garcelosa. Wyjdz na korytarz i 
zgodz sie, by Servage poszedl z tobq. 
Wejdz do komnaty, powiedz Annie, ze 
wzywa jq Creon, potem pogadaj z 
Servage’em, obiecaj, ze wstawisz si? 
za nim u Creona i podziel si? z nim 
wqtpliwosciami dotyczqcymi lojalnosci 
Meljanza. Zamqc mu troche we fbie 
jeszcze przez chwilq, az uwierzy - na 
koniec obiecaj mu awans. Tepak sie 
napali jak Pigmej na niklowany rower, 
zablokuje skutecznie zdrajcow, a ty 
bedziesz mdgl wreszcie wyjsc z Annq. 

Udaj sie z Annq do ogrodu [tarn gdzie 
stoi twoja kochana drabina). Pokaz 
dziewczynie odznake Towarzysza i daj 
jej krysztal, jaki otrzymales od 
Actyona. Dziewczyna zgodzi sie 
towarzyszyc ci. Wejdz do palacu jak 
przedtem i znanq ci drogq - korytarz 
Lowcy szczurow, Komnata Lwa, 
schodami w dot - uwazaj na 
straznikow - w prawo i na dziedziniec, 
potem przed siebie, w prawo i raz 
jeszcze w prawo - do windy. Windq na 

gore, a tu niespodziewajka - straznik. 
Przeszukaj pomieszczenie i wez z kqta 
worek. Namow Anne, by schowafa sie 
w worku. Wez worek i ruszaj na 
pomost. Straznikowi powiedz, ze 
niesiesz w worku Krolowq, ktdrq z 
polecenia Creona masz utopic w 
morzu. Wejdz na pomost, przejdz do 
hangaru i wskocz na poktad 
pierwszego z lewej pojazdu. Przejdz na 
pokladzie w prawo - gdy sie 
odwrdcisz, Anna wylezie z worka i 
zawiezie na... 

Szpicbergen 

Lqdujecie na snieznym brzegu. Ruszaj 
do wioski 'tambylcdw'. Pogadaj z 

wodzem. Pokaz mu swojq odznake 
Towarzystwa Wielbicieli Krolowej. 
Wodz zabierze was do chatki kultowej. 

Wysluchaj historii wodza, ktory 
chetnie - acz niezrozumiale - objasni ci 

historie plemienia przedstawionq na 
malowanych skdrach. Kiedy Anna 

111 Solucja 

dotknie jednej ze skor, krajowcy sie 
zdenerwujq i zaraz cie stlumiq. 

Ocykasz sie w igloo. Przetnij nozem 
line i przywiqz jq do polana lezqcego na 
ziemu Przeloz polano i line przez otwor 
w sklepieniu chatki i wyjdz na kopute- 
Zeskocz z koputy i po obejsciu wioski, 
wejdz do swiqtego i dose mocno 
oswietlonego igloo, zabierz stamtqd 
trzy drewniane plytki. Wyjdz i poszukaj 
igloo, ktore widziales na malowidle - 
trzecie z prawej, liczqc od wejscia do 
wioski. Wewnqtrz igloo uloz z trzech 
plytek szescioramiennq gwiazde. 
I wejdz w odstoniety otwor. 

Na dole skrqc w prawo i przejdz do 
konca korytarza. ‘Tambylcy’ chcq 

ztozyc Anne w ofierze swemu bogu. 
Wroc drogq, ktorq przyszedles, i 

wbiegnij w drugq odnoge korytarza. 
Gdy wpadniesz do sali, wykonaj 
btyskawiezny w tyl zwrot i zatrzasnij 
za sobq drzwi. Potem - nie zwazajqc 
na narzekania Anny - wez zlotq maske 
z posqgu po lewej. Po zatozeniu maski 
Seth przemowi do Eskimosow, ktorzy 
uznajq w nim swego - niespodzianie 
obudzonego - boga. Uwolnij Anne 
nozem i pogadaj z niq o krysztale jej 
matki - moze uaktywni oko posqgu. 
Anna zajrzy w oko i zobaezy 

szescioramiennq gwiazde - szybko 
odwroc sie w lewo, skocz ku gwiezdzie 
i stan na niej tkliknij). Zobaczysz czqsc 
historii Atlantow. Potem gori kolejno 
ku Dziecku, Mqzczyznie, Kobiecie, 
Stoncu i Ksiezycowi. Odsloniq sie 
przed tobq kolejne fragmenty historii - 
wyglqda na to, ze zqdza wiedzy 

sprowadzila na Atlantow zgube, ktdrq 
przyniosta z sobq straszliwa bestia. 
Wreszcie Anna zobaezy w oku posqgu 
dziwnq figure - symbolizujqcq kolejne 
miejsce. Na oltarzu pojawi sie ztoty 
posqzek, Wez go i zmiataj. ‘Tambylcy1 
nadal majq pietra. 

Wroc na plaze - masz ci babo placek! 
Pojawia sie barka Ksiecia Malzonka i 
jakis pomniejszy stateczek - barka 
zaraz zaeznie ziac ogniem. Anna 
pragnie ocalic skosnookich i startuje 
statkiem do samobojezego ataku. Oba 
statki odlatujq, natomiast mniejszy, 
ksiqzecy Iqduje za gorq. 
Ruszaj w lewo, ku jaskini niedzwiedzia. 

Stan przed misiem, potem zwawo 
ruszaj w lewo, wokol lodowej iglicy i 

znow do wejscia do jaskini - 
niedzwiedz nastepuje ci na piety. Gdy 
juz przejdziesz przez jaskinie znajdziesz 

sie P° drugiej stronie gory i za pilotem 
- ktorego Seth sprawnie sterroryzuje 

i kaze mu leciec na Wyspe Posqgow. 

PARA HIUA 
Po rozbiciu statku pogadaj z pilotem, 
a potem z krolem wyspiarzy, Honq Ly. 

Krol nie bardzo wie, ktoremu z 

przybyszow zaufac, zda sie wiqc na 
osqd Krabow Sprawiedliwosci. Ruszaj 
w lewo, ku koszowi z krabami - po 
drodze zabierz lezqcy pod kamiennq 
bramkq zwoj liny. Wybierz czerwonego 
kraba i niech zwyciezy lepszy. Wroc 
wyzej i przejdz do lezqcego na ziemi 
posqgu. Wypytaj krdla o posqg i 
pogadaj z przybylym niespodzianie 

Hectorem Przywiqz do posqgu line i 
wejdz z Hektorem na poktad statku. 
Niestety, nie posiadasz wystarczajqcej 
mocy, by wespol z pilotem podniesc 
posqg. Pogadaj z krolem i przejdz w 
dol, ku plawiqcemu sie na falach 
katamaranowi. Popros o pomoc - 
kiedy posqg stanie, zgodz sie, by 
Hector zostat zakladnikiem na wyspie. 
Zejdz do katamaranu - corka wodza 
zabierze cie na innq wyspe, gdzie 
mieszka Stojqcy Bog. 

Zejdz na plaze i zabierz sieza kolejnq 

lamiglowke. 
Ukladaj wiec, z lewej do prawej: 
posqzki - blekitny, czerwony, zolty i 
zielony; krqzki z wyobrazeniami 
zwierzqt - ptak, dzik, ryba i krab. 
Krqzki z symbolami cial niebieskich - 
Ziemia, konstelacja, Ksiqzyc, Slonce. 
Odsloni sie tunel - wejdz i ruszaj przed 
siebie. Ksiqzycowa Kobieta nie powie 
ci nie zanim nie przejdziesz do konca 
jednej z kladek i nie dasz sie zabic 
przez widmo Creona. Dopiero wtedy 
pokaz Kobiecie krysztalowq kule. 
Przejdz raz jeszcze ktadkq do konca - 
sekweneja z Creonem sie powtorzy. 
Trafisz w dziwaczne miejsce - do kotta 
Kobiety, ktora posle cie na spotkanie z 
Szescianem. 

Przemow do Szescianu. W odroznieniu 
od slynnej dyskusji dziada z obrazem, 
Szescian okaze sie dose gadatliwy - na 
swoj pokrqtny sposob odpowie na 
wszystkie twoje pytania. Potem da ci 
szarq kulq. 
Kliknij na jednej z kamiennych plyt 
posadzki - musisz jq odnalezc, poznasz 
jq po pojawieniu sie migajqcego 

kursora. Winda przeniesie cie na 
wqskq galeryjke, gdzie musisz znalezd 
kolejnq ruchomq plytq. Gdy juz 
bedziesz w Komnacie Wiezy, przejdz do 
przyleglego pomieszczenia i wez 

stamtqd latarniq. Wroc do Wiezy i 
umiesc latarnie na Wiezy, potem 

posluz sie ns nielszarq 
Otworzy sie kolejne przejscie - wejdz i 
wez krysztal mocy. Komnata sie 
rozjasni i zobaczysz kolejny - nad 
wyraz ciekawy w swoim ksztatcie - 
stateczek. Wsiadaj nan i wracaj na 

Atlantydq. Dowiedziales sietu- >z 
przodkowie Atlantow w bezmyslnej 

pogoni za wiedzq obudzili w sobie 

mrocznego potwora, ktorego 
symbolizowala chyba owa bestia ze 
Szpicbergenu. 

ntareszeie w domu 

Udaj sie do Actyona i pogadaj z nim. 
Powie ci, ze Creon lata wokot wyspy 
na swojej barce i bez wyboru, jak 
popadnie, ostrzeliwuje wszystko ze 
swej dziwacznej broni. Wroc na swoj 
statek i po wzbiciu sie w gore, skieruj 
sie na statek Creona. Przeskocz na 
jego poktad, uwolnij Anne, rozcinajqc 
jej pqta nozem, a gdy z lewej strony 
skoezy na ciebie Meljanz, odwroc sie 
w prawo i zrob unik Cskok do przodu). 
Pozbywszy sie drania, wroc szybko na 
poktad swego stateezku. 

Po dostaniu sie do patacu udaj sie z 
wizytq do Lowcy Szczurow [przez 
Komnate Lwa - otworz tam paszcze 
krdla dzungli, tak jak to juz robites - 
34 razy dzwignia lewa, 35 razy 
prawa]. Po wystuchaniu Lowcy 
Szczurow udaj sie do kwogiaty 

Biblioteki i po udaniu sie na pieterko, 
wez oko ze szkieletu walenia. Potem 
udaj sie do komnaty Delfina i wetknij 
oko na wlasciwe mu miejsce. 

LabiryntMinotaura. 

Kiedy bedziesz Labiryncie, zaeznij od 
kreslenia jego planu (zbudowano go na 
planie prostokqta o bokach 7x5, a 

wejscie do Komnaty Czaszki is w 
srodku] - zaznaezaj miejsca, wlAdrych 
pojawia sie Minotaur i unikaj rch pilnie. 
Kiedy trafisz do Komnaty Czaszki - 
gdzie czeka na ciebie Creon - uzyj swej 
swiezo nabytej mocy krysztalu na 
krysztalowym dziale. Potem ruszaj 
przez dziure w murze za Creonem. 
Skonfrontowany z Metalogtowym, uzyj 
na nim mocy krysztatu. Kaczan spada 
"na ziem”, jak mawjal Jurand ze 
Spychowa, peka i uwalnia zamkniqtq w 

nim Bestiq. Widziales jq juz - na 
Szpicbergenie. Wrod (a spiesz siqU do 
Komnaty Czaszki, wez z posadzki 

Krysztatowq Sferq (wczesniej nie 
mogfes jej podniesc, bo byla nieltcho 
rozgrzana) i umiesc jq w g?bie bestii. 
Atlantyda znika w spektakularnej 

eksplozji wulkanu, zas Seth wraz z 
Annq znikajq w sinej mgle uwozqc ze^ 

sobq Krysztatowq Sfere i swiadomosc, 
ze wiedza jest broniq obosieeznq. 

Kooooniec! 
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Tipsy 

Na CD (Bonus/Tips) duzo wi^cej rozmaitych kodow, tipsow, cheatow! Tamze aktualizowana na biez^co 
baza danych, zawieraj^ca cheaty, tips-machine po polsku i masa innych smakolykow. 

Beasts & Bumpkins 
(EA) 

Wpisz: kneelbeforeme, by uaktywnid cheaty. 

Teraz wpisz: 0103 - duuuzo poddanych. 

Stosuj tez (po aktywacji cheatow) kombinacje klawiszy: 

G ■ nieskohczone zloto 

CTRL i F6 ■ widzisz catg map?. 

Clash 
(Leryx LongSoft/Optimus S.A) 

Cheaty wpisuje sig bgdgc na mapie gtdwnej rozgrywki, potwierdzajgc 

kazdorazowo wpisany tekst Enterem. 

CSKIP ■ przeskakuje do kolejnej misji w kampanii. 

CIMNOTBLIND ■ odstania catg mapg. 

CCOSMICENERGY- aktualnie zaznaczona jednostka odzyskuje pefnig 

sil. W przypadku gdy jest to lektyka ze ziotem tub 

transferowani chfopi ich Hose zmienia sig na 100. 

CLESTERGOLD - zaznaczona jednostka uzyskuje maksymalny status 

(zlotq zbrojg) 

CREDBULL - zaznaczona jednostka zamienia sig w pegaza 

CDZIALO - zaznaczona jednostka zamienia sig w armatg 

C3P0ZI0M • wszystkie zamki graeza zyskujg 3 poziom 

technologiczny 

CNASZEMORDY -tworcy... 

DARK EARTH 
(Kalisto/Microprose) 

Nacisnij P by spauzowac grg, wpisz 

FORTYTWO (duzymi literami!), nacisnij 

Enter. Powinien pojawic sig tekst “easy 

mode”. Wpisz 

(a takze stosuj kombinacje klawiszy): 

dwarf 

baffe 

bigfoot 

bighead 

normal 

muchbetter 

CTRL-D 

D 

- male postacie 

- duze rgee 

- duze stopy 

- duze gtowy 

- normalny wyglgd postaci 

- Arkhan zmienia sig samoistnie 

- Arkhan ma zycia na full 

- przeciwnik robi sig cieniutki... 

F22 RAPTOR 
(Novaiogic) 

Nacisnij T i wpisz: 

it's not my fault 

never tell me the odds 

we can rebuild him 

there can be only one 

m be back 

- kohezysz misje 

- nie mozna ci$ trafic 

- reperaeja uszkodzeh 

- nietykalnosc 

- reload 

FIFA Soccer 98 
(EA) 

Edytuj swoich graezy jako: 

eac rocks - wielkie gtowki 

johnny atomic - zobaez sam... 

dohdohdoh - szalone pitki 

urlofus - niewidzialne mury 

xplay - hot potato (?) 

footy - dziwne filmiki 

G-POLICE 
(Psygnosis) 

Wpisz w glownym menu: 

W00W00 ■ syreny Havoca 

BOOBIES - nieskohczone ostony 

MRTICKY - nieskohezona broh 

SUPACAM - sztuczka z kamerg (imierc wroga z max. efektownej 

perspektywy i ujgcia) 

BENIHILL ■ samochody jezdzg z 5x szybeiej! 

PANTALON • w menu treningowym made dostgp do wszystkich 

sekretnych misji (polecam!) 

STATTOE ■ info o grze (fps, ilosh zestrzelonych wrogow itp). 

Wigcej tipsow (i co nieco o ich wpisywaniu) - na CD. 

Grand Theft Auto 
(BMG) 

Wpiszcie ponizsze kody w “character 

select screen”, nacihnijcie Del i wpiszcie 

swoje imig (czy co wolicie). 

iamthelaw lub stevesmates 

itsgallus oraz nineinarow 

itcouldbeyou 

suckmyrocket 

itstantrum 

6031769 

porkcharsui 

nie ma polieji 

wszystkie levele, wszystkie miasta 

999999999 punktdw 

broh, pancerz... wszystko! 

niehmiertelnosc 

nieskohczone zycie 

Diagnostic Mode 

Joint Strike Fighter 
(EIDOS) 

W “pilot select screen31 nacisnij lewy i 

prawy “control keys” w tym samym 

czasie; jednoczesnie nacisnij Enter. Dzigki 

temu bgdziesz miat dostgp do paru 

ciekawych maszyn. 

Pandemonium 2 
(Crystal Dynamics) 

Wpisz jako “password” 

31 zyc: 

niewidzialnosc: 

zdrowie: 

wybor levelu: 

broh: 

ujgcia kamery: 

speed mode: 

mutant mode: 

psychodeliczne tekstury: 

silniejsze potwory: 

IMMORTAL 

NEVERDIE 

HORMONES 

GETACCES lub OCMCKKEJ 

MAKMYDAY 

GONAHURL 

SKATBORD 

GENETICS 

ACIDDUDE 

JUSTKIDN 

Seven Kingdoms 
(Interactive Magic) 

Wystartuj grg i wpisz ///@@@###. Teraz nacisnij klawisze: 

U - niesmiertelny krhl 

T - zaawansowana technologia + parg innych niespodzianek 

M - odkrywa mapg 

- zwigksza populacjg w danym miescie (ale uwazajcie, nowi 

mieszkahey sg dobierani losowo z roznych narodow!) 

B - szybkie budowanie (danej struktury) 

Z - wtgcza/wytgcza szybkie budowanie 



kwartainie 

Rodzai prenumeraty 

Howe korzystne 
niionienytrzy 

darmov fego czytama miesiecznika 

wm 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

J SHAREWARE 
od miesiqca ..../ 98 (siownie) 

Qszesc numerow z dyskietk$ 30,00zf 

Q szesc numerow z CD 39,96zt 

P dwanascie numerow z CD 79,92zt 

P numery archiwalne. 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

od miesi^ca./ 98 (siownie) 

P trzy numery 27,98zi 
P szesc numerow 55,96zi 

Q dwanascie numerow 111,92zt 

P numery archiwalne 

podpis zamawiajkcego 

& 
a 
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^ !< 

S & CO 
a> 
E 

£ .5? 

9= £ 
5 > o > 

□ □ 

/kfj/; sykzoaid 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

m SHAREWARE 
od miesi^ca ./ 98 (siownie) 

□ sze£c numerow z dyskietkq 30,00zt 

P szesc numerdw z CD 39,96zi 

□ dwanascie numerow z CD 79,92zt 

0 numery archiwalne. 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

od miesiqca.. 

P trzy numery 

P szesc numerow 

P dwanascie numerow 

, / 98 (siownie) 

27,98zi 
55,96zl 

111,92zt 

P numery archiwalne 

podpis zamama/zcego 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

m SHAREWARE 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

od miesi^ca , 

P trzy numery 
P szesc numerow 

P dwanascie numerow 

27,98zt 
55,96zt 

111 ,92zt 

P numery archiwalne 

podpis zamawiajkcego 

od miesi^ca./ 98 (siownie) 

P szesc numerow z dyskietk^ 30,00zt 

P szesc numerow z CD 39,96zt 

P dwanascie numerow z CD 79,92zt 

J numery archiwalne. 

. / 98 (siownie) 
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Ranking Gier 

rnp on Copyright ELSPA, compiled by CharlTrack^j@F 

lUr £U OwaMeicto Mtjtepsiycl) gier tts yfiifitki pfatfamy 

4 1 Fifa: Road to World Cup 
EA Sports 

PC CD-ROM, PlayStation 

1 1 Tomb Raider 2 
Eldos/Core Design 

2 2 Tomb Raider 2 
Eidos/Core Design 

PC CD-ROM, PlayStation 2 5 Grand Theft Auto 
DMA/BMG 

3 3 Grand Theft Auto 
DMA/BMG 

PlayStation, PC CD-ROM 3 2 Quake It 
Activision 

a d TOCA Touring Car Champ. 
"■ ' Codemasters 

PlayStation, PC CD-ROM 

5 Nightmare Creatures 
Sony  

PlayStation 

a o Fifa: Road to the World Cup ‘98 
^ J EA Spoils_ 

c 4 Championship Manager ‘97/’98 
* Eidos Interactive 

c c Biddy Kong Racing 
U ^ Nintendo 

N64 c fi Flight Simulator ‘98 
” ^ Microsoft 

^ u q ]A/OtfnS PlayStation, Gameboy, Mega Drive. Saturn 

* * ^ Platinum/Ocean 

7 7 Age of Empires 
f * Microsoft 

o 1 n Quake II 
” ' ^ Activision 

PC CD-ROM o o TOCA Touring Car Championship 
” ^ Codemasters 

q c Crash Bandicot 2 
® D Sony 

PlayStation q , 9 Encarta ‘98 Deluxe 
'f ' Microsoft 

Final Fantasy VII 
■ ” 0 SquaresoIVSony 

PlayStation •in q Worms2 
" 'f ^ Team 17/Micro Prose 

•i i q Time Crisis 
" * ^ Namco/Sony 

PlayStation 

•|2 ip Champ Manager ‘97/’98 PC CD-ROM 1 co tam stychac w grach na PC? Na liscie widac pewien zastoj 
poswfateczny, nie pojawita sfa w ostatnim czasie nowa gierka, 

1318 ^rash Bandic°t PlayStation ktora by jg ozywila... ale to sfa na pewno zmieni, bo z tego co 
wiemy szykufa sfa premlery paru takich gier, ze hej! Na czele 

-\au Duke Nukem PlayStation, N64, Saturn twardo trzyma sfa Tomb Raider 2. Nie jest to niespodziankg dla 
nikogo. Idg w gorg akcje GTA, Quake 2 nadal w scistej czotowce, 

-i 5 -i q Rayman ■ V 1 J piatinum/'Ubi Soft 

PC CD-ROM, PlayStation, Saturn choc ostatnio poszedt nieco w dot. Bliskie juz mistrzostwa 
swiata wpitce noznej powodujg, iz na liscie widac sporo 

icnr Tekken2 
■ ” NamcQ^nny 

PlayStation soccerdw. Flight Sim’98 i Age of Empires nadal sprzedajg sfa 
bardzo dobrze (choc nie wiem co az takbardzo zachwyca ludzi w‘ 

-17 ^ d C&C Red Alert PlayStation, PC CD-ROM FS’98?). Dziwi nas nieobecnosc Rivena i Mytha, szczegolnie gdy 
pamigta sfa imponujgce liczby sprzedanych egzemplarzy, 

Ifi Super Mario 64 1 II ID MntcndQ 

UG4 podawane przez dystrybutorow... 

"1 Q 1 C Road RaSll Pi-dyjStatlon, PC CD-ROM, Gameboy 

19 ID ptgUflunvVarim 

1 jeszcze jedna sprawa: polski top. Zrezygnowalismy z 
comiesigcznej edycji tego dziatu - zbieramy gfosy i gdy bgdziemy 

on 09Actua Soccer 2 
tell LL fcrem1ln 

PlayStation, PC CD-ROM ich mieli odpowiednio duzo, zamiescimy wtedykolejne wydanie. 
Wigc - gfosujcie nadal (na kartkach pocztowychl). 

Pokwitowanie dla poczty 

zi 

stownie 
ztotych 

groszy 
jak wyzei 

wpiacaj^cy.. 

na rachunek 
SILVER SHARK s.c. 

Bank Zachodni S.A. 

II Oddzial we Wroclawiu 

NR 11201665-116639-136-3000 

stempel 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

z\t 

stownie 
ztotych 

...gr. 

wpiacajqcy.. 

na rachunek 
SILVER SHARK s.c. 
Bank Zachodni S.A. 

II Oddzial we Wroclawiu 

NR 11201665-116639-136-3000 

stem pel 

pob*ano opiate 
1 
| 

pobrano oplat? 
f 1 

| 

pobrano opiate 

zt_... 
1 

zt..... 
1 

zt... 
podpis przyjmujqcego | podpis przyjmuj^cego | podpis pizyjmuj^cego 

Pokwitowanie dla wplacaj^cego 

z\. 

stownie 
ztotych 

..gr . 

groszy 
jak wyzej 

wplacajqcy,. 

o 
2 

na rachunek 
SILVER SHARK s.c. 

Bank Zachodni S.A. 

II Oddzial we Wroclawiu 

NR 11201665-116639-136-3000 

stempel 





Rok 2140 hyl przelomowy dla 
planety ziemla. 

Wtecej mformacji na temal naszych' produktow mozna znatezc w internecie na stronle 
wwwtopware.pl 

G!'WAi\L i r' !i • :T 8mL±_ Ikil 'kV: nn t vs? na? fnv J 

Inna wspamate produkty finny Top Ware io przygotowy warty symulator dmiglowca 
IHUNDERBtRDp ALIEN ASSAULT, JACK ORLANDO ... 

Firma Top Ware to me lylko gry ale rowmez rewelacyjne programy uzytkowe jafc np: 
program diagnostyczny CONFIG czy NAVIGATOR. 

Historia stafa si? terazniejszoscl^ 
* nijiprp igoite jej ju/. zmjenifc. 

Masz jednak szans? wpiynqft na 
nleiJGlironnle iMtafacfy sr? 
przyszlo&c r stance w szeregaeh 
wat&^cych o dominscj? oad 
6wialenV. 

Nowatorskie efernenty gry. 
lakfe jak przejecie budynkow, 
swobodny dobor iras dla poszcze- 
golnych jednostek przy pcmccy 
punktow nav/fgacyjnycS, skuleczne 
systemy samozniszczenfastanowia 
przelom w graph komputerowych 

Earth 2140 io wspanlala strategic 
w czasie iZQCzyWistym 
- 6 0 n i bb a mo wi I y ch m i s j i 
o umrejplnie dobranym stopnru 
trudnosci 
- fWozliwQsC'gry w sieci dla szesclu 
graezy 
- RozdzielczoSd 640 x 480 lob 
800 x 600 przy 65 000 kolor6w 
- Wspaniala £dazka dzwigkowa 
- Pefna wersja polska 

50 misji rozgrywa si? na 
pi?ciu kontynentach na Jqdzie, 
w powielrzui na wodzie. Calosd 
swtata jest zblizona do r/eezy- 
wistosci nie lylko przez zasto- 
sowanie realislycznyeh ksztaltow 
i kola-row, ale rowmez dzi?ki wspa- 
niato] animaeji obiektow i niesamo- 
witym eksplozjom 

Do gry wsiecl przy udziale 
nawet szesciu graezy istnieje 25 
dodatkgwych misji, Pay uzyau 70 
pojazdAw, robotow bojowych, obiek¬ 
tow-(atajacycb oraz staikow rozegra 
si? ostateezna walka o Ziemie. 


